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Al meer dan 200 jaar staat PEUGEOT garant voor een Franse kwaliteits-

volle en inventieve fabriekstraditie. Tegenwoordig steekt PEUGEOT al zijn

energie in het ontwerpen van voertuigen met een gestroomlijnd ontwerp

dat zorgt voor zintuiglijke ervaringen die verder gaan dan autorijden alleen.

Ergonomie, materialen, connectiviteit, we hebben aan elk detail gewerkt

om u een meer intuïtieve rijervaring te bieden. Meer dan wat dan ook 

willen we u een keuzevrijheid bieden, want mensen zullen altijd de kern

van onze aanpak vormen.
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DISPLAY.

De Peugeot 108 wordt in de verf gezet met het thema ‘Display’* dat hem een expressieve 

en dynamische look geeft. 

De roze accenten op de wielnaafdoppen en vleugelomlijsting vooraan verwijzen naar de resoluut grafische 

lijnen van de deurstijlen. De glanzend zwarte afwerking ‘Black Diamond’ voor de buitenspiegelkappen 

en het dak benadrukt de vrolijke en sportieve uitstraling van de 108. Geniet, het leven is mooi!

* Dit thema is als optie verkrijgbaar naargelang de versie.
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PLAYL IST.

Doorgewinterde muzikant of gewone muziekliefhebber? Bevestig uw melomane karakter 

met het thema Playlist*. Zes pictogrammen geïnspireerd op audiospelers kondigen 

de kleuren aan en de PEUGEOT 108 is op maat gemaakt voor jou.

Hij zal zich perfect aanpassen aan uw eclectische en muzikale persoonlijkheid.

* Dit thema is als optie verkrijgbaar naargelang de versie.
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DE  SER IE  STYLE  ZORGT VOOR DE  URBAN EN  TRENDY LOOK!

De PEUGEOT 108 STYLE * onderscheidt zich door uiterlijke esthetische elementen en extra standaarduitrustingen zoals chromen 

spiegelkappen, een "Style"-logo op de voorportieren, mistlampen met chromen beugels in de bumper, 15'' wieldoppen en getinte achterruiten. 

Binnenin is er Line Jusa White textielbekleding, Délice Grey decors **, aluminium deurlijsten met "Style" afdruk en "108" matten.

* Beschikbaar in versie 108 berline 5-deurs. 
** Met glanzend zwarte voorkant, glanzend zwarte ventilatieroosters en lederen versnellingspook met glanzend zwarte versnellingspookring.
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STADSWAGEN BOORDEVOL ST IJL .

Compacte berline of cabriolet? De PEUGEOT 108 is een concentraat 

van mode en elegantie. De hoogtechnologische en geconnecteerde 

PEUGEOT 108 toont zich in alle omstandigheden bijzonder 

wendbaar en comfortabel.



KATACHT IGE  BL IK .

De hoogtechnologische koplampen en led-lichtrails, die in het koetswerk 

zijn ingelegd, dragen bij tot zijn elegante en gespierde uitstraling. 

Achteraan vormen de lichten – met achteruitrij- en mistfunctie – 

drie klauwen die uit het koetswerk lijken te springen.
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108  TOP !  :  CABR IOLET.

Met de PEUGEOT 108 TOP! Heb je recht op een volledig te openen dak. 

De soepele kap, die zich standaard elektrisch laat bedienen, neemt bijna 

de hele lengte van het dak in beslag. De opening kan naar wens worden aangepast

en een windafleider/geluiddemper komt automatisch omhoog wanneer de kap

wordt geopend, om turbulentie in het interieur tegen te gaan.
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1. Dakstof Bordeaux 
2. Dakstof Jeans

3. Dakstof Gentle Green
4. Dakstof Zwart
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Vooral de koffer blijkt bijzonder ruim, met een inhoud van 243 liter*, die kan worden uitgebreid 

tot 868 liter** dankzij de 50/50 neerklapbare rugleuning*** van de achterbank.

…EN COMPACTE .

* 196 dm³ volgens de VDA-norm
** 780 dm³ volgens de VDA-norm
*** Standaard vanaf de Active-versie16

COMFORTABEL…

Het interieur van de PEUGEOT 108 werd tot in de puntjes uitgekiend om de bestuurder 

en zijn passagiers een maximum aan ruimte en opbergvakken te bieden.
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INTELL IGENT  EN  GECONNECTEERD.

De PEUGEOT 108 beschikt over een hoogtechnologische en geconnecteerde uitrusting 

om u het leven makkelijker te maken. Het 7”-aanraakscherm(1) verenigt nuttige informatie

voor de bestuurder: navigatie(2), parkeercamera(3), boordcomputer, instellingen van de wagen,

radio en Mirror Screen-technologie(4).

Voor een nog comfortabeler en veiliger rijgedrag beschikt hij ook over voorzieningen 

zoals ESC (elektronische stabiliteitscontrole/dynamische stabiliteitsregeling), 

een vertrekhulp voor hellingen(5), een snelheidsbegrenzer(2), 

een bandenspanningscontrolesysteem en zes airbags.

De PEUGEOT 108 beschikt ook over diverse rijhulpsystemen zoals Active City Brake(6), 

dat samenwerkt met de waarschuwing bij onvrijwillig overschrijden van wegmarkeringen

(AFIL) en met de verkeersbordenherkenning.

(1) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(2) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie – Deze uitrusting is niet compatibel met de functie Apple CarPlay™.
(3) Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
(4) Enkel de door Apple CarPlay™ gecertificeerde apps werken, en dat naargelang het geval bij stilstand of al rijdend. 
Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties niet. Bepaalde types van content die u gratis kunt raadplegen 
op uw smartphone, vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door Apple CarPlay™ gecertificeerde equivalente app. 
De functie Mirror Screen werkt via Apple CarPlay™ (voor iOS-smartphones). Wel is daarvoor een gsm- en data-abonnement vereist. 
Meer informatie op www.peugeot.be/nl/financiering-en-services/geconnecteerde-wagen/mirror-screen
(5) Deze standaardfunctie kan niet worden uitgeschakeld.
(6) Automatische remhulp voor de stad bij botsrisico: optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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* MAN5: handgeschakelde vijfversnellingsbak

Gemengd verbruik: 4,8 tot 5,2l/100 km WLTP - 3,7 tot 3,9 l/100 km NEDC
Gemengd CO2-uitstoot: 109 tot 117 g/km WLTP – 85 tot 88 g/km NEDC

ZUIN IGE  
MOTOREN .

De PEUGEOT 108 is uitgerust met een VTi-driecilindermotor

72 S&S MAN5* die zowel zuinig als performant is. 

Deze compacte en lichte benzinemotor haalt zijn efficiëntie uit

een geoptimaliseerde verbranding en verminderde wrijving. 
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ACCESSOIRES .

DE PEUGEOT 108 kan worden uitgerust met tal van accessoires 

en voorzieningen om een antwoord te bieden op alle uitdagingen 

van uw actieve leven.

1. Harde dakkoffer van 330 liter
2. Interieurmatten, voorgevormd
3. 14” lichtmetalen velgen AXEL (eveneens per 4 verkocht).
4. Set dakstangen
5. Wagen uitgerust met S-Line: koetswerkkit, buitenspiegelkappen en koetswerkstickers.
6. Diffuser achteraan van S-Line, met verchroomde uitlaateindpijpen.
7. Interieurtapijten S-Line.
8. Garmin-navigatiesysteem
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IEDER  Z I JN  ST I JL .

In het interieur van de PEUGEOT 108 ontdekt u het plezier

van een stijlvol interieur en geraffineerde materiaalkeuze 

dankzij vijf binnenbekledingen, die naargelang 

de uitrusting worden aangeboden.

1. Stof Curitiba Zwart en Grijs(1) 

2. Stof Line Jusa Wit(2)

3.  Stof Square Jusa Koraal(2)

4. Stof Line Jusa Adamite Groen(2)

5. Stof Square Jusa Blauw(2)

(1) Beschikbaar op het niveau Like
(2) Beschikbaar op het niveau Active, Style en Allure

1
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SFEERPACKS* .

Ontdek de packs « Ambiance » in blauw, 

groen of koraal en maak je keuze. 
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* Packs beschikbaar als optie op de versies 108 en 108 TOP!, afwerkingsniveaus Active en Allure.

« Sfeerpack» blauw: binnenbekleding Square Jusa Blauw, verluchtingsroosters 
en ring op versnellingspookknop in glanzend Calvi Blauw, blauwe wielnaafdop 

voor aluvelgen en optionele dakstof Jeans of zwart op 108 TOP!  
« Sfeerpack» Smooth Green : binnenbekleding Line Jusa Adamite Groen, 

verluchtingsroosters en ring op versnellingspookknop in glanzend Smooth Green, 
groene wielnaafdop voor aluvelgen en optionele dakstof Gentle Green of Jeans op 108 TOP! 

« Sfeerpack» Antelope : binnenbekleding Square Jusa Koraal, verluchtingsroosters en ring 
op versnellingspookknop Antelope Rood, rode wielnaafdop voor aluvelgen 

en optionele dakstof Bordeaux of Jeans op 108 TOP !
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15” wieldoppen 
Brecola

15” gediamanteerde 
aluvelgen Thorren

Tweekleurig: 
Calvi Blauw / Black Diamond

Scarlett RoodCaldera Zwart

Tweekleurig: 
Scarlett Rood / Black Diamond

Tweekleurig: 
Gallium Grijs / Black Diamond

Tweekleurig: 
Carlinite Grijs / Black Diamond

Tweekleurig: 
Lipizan Wit / Black Diamond

Smooth GreenCalvi Blauw 
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DURF  IN  KLEUR TE  LEVEN!

De PEUGEOT 108 is verkrijgbaar in acht koetswerkkleuren 

en de tweekleurige afwerking met Black Diamond is leverbaar 

in zeven versies op de 108 berline 3- en 5-deurs

EN STEM HET  GEHEEL  OP  ELKAAR AF.

De 108 biedt drie types van velgen en wieldoppen 

om uw persoonlijkheid kracht bij te zetten.

* Als optie beschikbaar met voetmatten op de uitrustingsniveaus 108 Active en 108 Allure.

14” wieldoppen 
Xaurel

Carlinite GrijsGallium Grijs

Tweekleurig: 
Smooth Green/Black Diamond

Lipizan Wit

Tweekleurig: 
Antelope Rood/Black Diamond

Antelope Rood



(1) Vraag aan uw PEUGEOT-verkooppunt de relevante contractuele
documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten,
waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) Het product PEUGEOT Verzekering is een verzekering die de dek-
kingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium,
omnium 24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming
Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening bundelt.
Het product werd ontwikkeld door de Belgische verzekeringsmaat-
schappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht onderworpen.
Een verzekeringscontract wordt voor één jaar afgesloten en kan stilz-
wijgend worden verlengd. Het product PEUGEOT Verzekering wordt
uitsluitend in België aangeboden.
Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit
verzekeringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting bij de
talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele
beperkingen en uitsluitingen vermeld. U kan het document gratis in-
kijken op de website www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection (Troonplein
1 in 1000 Brussel) bereiken via customer.protection@axa.be. Bent u
het niet eens met de aangereikte oplossing, dan kan u zich richten tot
de Ombudsman Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel
(www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van ver-
zekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-
07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel (België)
• Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPP Brussel
PSA Finance Belux nv • Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel • Nr. KBO
0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11
• Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com Inschrijvings-
nummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100 5250
• BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent van
A.Belgium nv. Door de FSMA erkende PEUGEOT verkooppunten tre-
den op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door de
FSMA erkende PEUGEOT verkooppunten treden op als
aanbrengers van klanten.
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een
gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België.
(4) PEUGEOT Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met mi-
nimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar). PEU-
GEOT Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling. Kredietvoorstellen
gedaan door PSA Finance Belux n.v. (lener), Bourgetlaan 20 te 1130
Brussel, KBO nr. 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100
0100 5250, BIC: BBRU BE BB,
psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud van goedkeuring
van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn ge-
baseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op het
moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de versiezijn
de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aangezien
PEUGEOT ernaar streeft om zijn producten constant te verbeteren,
kan PEUGEOT op elk ogenblik de technische
specificaties, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen.
De huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om
de kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze
brochure een document met algemeen informatief
karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw PEUGEOT-verkooppunt. De catalogus of delen ervan
mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles PEU-
GEOT gereproduceerd worden..
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Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid
netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen,
professioneel verder helpen, uitrustingen en diensten van
topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST(1)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor PEUGEOT een dagelijkse drijfveer:
voordelen binnen het Peugeotdealernetwerk,
contractuele waarborg van 2 jaar zonder kilometerbe-
perking, waarborg van 3 jaar op de koetswerklak
en 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT stelt alles in het werk om uw mobiliteit
te garanderen bij autopech. U wordt ter plaatse geholpen
of versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-herstel-
ler, 7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en
in veertien andere landen en gebieden! 
Uw PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden
opdat u toch de weg op zou kunnen.
PEUGEOT Assistance(1) waakt 24 uur per dag 7 dagen
per week: + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke formules
op maat om onbekommerd te kunnen rijden. Van
wegbijstand tot herstelling van een defect, vervanging
van slijtage- onderdelen of onderhoudsbeurten... :
u kiest zelf het niveau van tussenkomst voor uw wagen
en blijft altijd genieten van de PEUGEOT-kwaliteitsga-
rantie en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten aan
zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het Peugeot-net:
- Bescherming van het voertuig: 3 jaar waardegarantie,
geldig in geval van totaal verlies of diefstal.
- Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.
- 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.

- Bescherming van de bestuurder.
- De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click
dat uw premie verhoogt.

- Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp automatisch
inbegrepen bij een ongeval, poging tot diefstal,
diefstal of brand + dankzij uw omnium, vervangwagen
(maximaal 3 maanden).

- Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
- Een volledige service waarbij onderhoud, financiering
en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.

Met PEUGEOT Verzekering kunt u dus rekenen op
de inzet van het hele PEUGEOT-net én geniet u van
alle voordelen van een gevestigde verzekeringsmaat-
schappij. 
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96390
(enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING(4)

Wenst u vaker van auto te veranderen? Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid om
uw nieuwe PEUGEOTaan te schaffen. Na storting van een
voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse aflos-
singen, kunt u aan het einde van het contract

PEUGEOT-NET  
&  D IENSTEN .

beslissen om uw PEUGEOT te houden door de laatste
aflossing te betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw oude wagen (gewaarborgde
overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Klassieke financieringen met of zonder voorschot,
gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel
te voelen. De betaling gebeurt via maandelijkse
afbetalingen gespreid over maximaal 72 maanden
(volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
PEUGEOT heeft een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw PEUGEOT. Meer informatie
hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over PEUGEOT op www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
Heeft u een vraag over uw PEUGEOTdie u niet kunt stellen
aan uw PEUGEOT Garage dan kunt u contact opnemen
met het PEUGEOT Contact Center via +32 (0)78 15 16 15
tijdens werkdagen van 08.30 - 17.00 uur of schriftelijk via: 
http://peugeot-be-nl.custhelp.com/app/ask 


