NEW PEUGEOT 208
بيجو  208الجديدة

PEUGEOT has always followed French manufacturing
tradition based on quality and ingenuity. Now, more
than ever, PEUGEOT is channelling all its energy into
designing vehicles with a sleek look that stimulates
the senses to produce an experience that goes beyond
driving. Careful consideration has gone into every
detail – ergonomics, materials, connectivity – to bring
you a more intuitive driving experience.
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لطالما اتبعت بيجو تقاليد الصناعة الفرنسية القائمة عىل
 توجه، أكثر من أي وقت مضى، اآلن.الجودة واإلبداع
بيجو كل طاقتها نحو تصميم المركبات بمظهر أنيق
 تم اعتبار جميع.يحفز الحواس لتقديم تجربة تتجاوز القيادة
 لتقدم-  المواد واالتصال، بيئة العمل- التفاصيل بعناية
.لك تجربة قيادة أكثر سهولة
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IRRESISTIBLE.
.ال تقاوم

ATHLETIC AND SENSUAL DESIGN.
The new PEUGEOT 208 has a strong personality that shines
through its low, athletic silhouette, its long bonnet, and
its sensual curves. Its sleek, pure lines are underscored by
glossy black wheel arches, window weatherstrips*, and
diamond-cut wheel rims with inserts*.
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* Available on GT Version.

.حســي ورياضــي
تصميــم
ّ

BOLD AND DARING.

.جــرأة وشــجاعة

 الجديدة بشخصية قوية تتألق في تصميمها208 تتمتع بيجو

The expressive front end of the new PEUGEOT 208

208 تتميز الواجهة األمامية التعبيرية لسيارة بيجو

 غطاء محركها الطويل،وشكلها الرياضي المنخفض

boasts a large chrome grille, with a modern, breezy

 بمظهر،الجديدة بشبكة كبيرة محاطة بالكروم

 تبرز خطوطها النقية واألنيقة أقواس.الحسية
ومنحنياتها
ّ

look. Its LED* headlights and LED DRL** are always

 شرائط النوافذ* وإطارات العجالت،العجالت السوداء الالمعة
.*بالقصة الماسية مع الملحقات

.GT *متوفرة في طراز

switched on. It is visible and recognisable in any
circumstance.

* Available on GT version
**Daytime running lights

 مخالب ومصابيح3 * معLED عصري مع مصابيح
ً
 انها مرئية ويمكن التعرف.دائما مضاءة
،**LED DRL
.عليها في جميع الظروف

.GT *متوفرة في طراز
**مصابيح تعمل بالنهار
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LUMINOUS PRESENCE.
The rear end has a distinctive style, with the
glossy black cross strip, and is adorned with
full LED* headlights with 3 claws. These are

.حضــور مشــرق
 مع الشريط األسود،التصميم الخلفي له شكل مميز
*
 يتم تشغيلها. مخالب3  معLED  مزيّن بمصابيح،الالمع
ً أمانا وتمي
ً
ً
ً
.ّزا
 لجعل سيارتك أكثر،ونهارا
ليال

WELL-CRAFTED AND
EXPRESSIVE REAR END.
The exhaust pipes also come in chrome, for an
even sportier look*.

تصميــم خلفــي مع ِّبــر
ً ومصقــول جيـ
.ـدا
 لتعزيز،تأتي أنابيب العادم مطلية بالكروم
.*المظهر الرياضي

switched on, day and night, to make the vehicle
more safe and noticeable.
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* Available on GT version.

.GT *متوفرة في طراز

* Available on GT version.

.GT *متوفرة في طراز
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N E X TG E N T E C H N O LO GY *.
تكنولوجيا الجيل القادم* .

الغد.طراز .GT
*تكنولوجيافي
*متوفرة

*The technology of tomorrow.

THE ENERGISING PEUGEOT
i-COCKPIT® 3D.
Inside, discover the new, latest-generation PEUGEOT
i-Cockpit® 3D*. Experience agile and intuitive driving*
with a compact steering wheel and its built-in controls,
configurable 3D Digital Instrument panel*,
7" or 10" HD touch screen** and the 7 “Toggle Switches”***.
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*Available on GT version.
**10" HD Touch screen available on GT version.
***Aircraft-type pulsed switches.

i-COCKPIT® 3D بيجــو
.المليئــة بالطاقــة
i-Cockpit®  اكتشف الجيل الجديد من بيجو،في الداخل
 استمتع بالقيادة البديهية والذكية* مع عجلة القيادة.3D

 لوحة تحكم رقمية ثالثية األبعاد،**المدمجة بأزرار التحكم
7  شاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس،*قابلة للتعديل
.***" "مفاتيح تعديل7  بوصات** و10 أو
.GT *متوفرة في طراز
.GT  بوصات متوفرة في طراز10 **شاشة اللمس عالية الدقة بمقاس
.***مفاتيح تبديل في أسفل شاشة اللمس مستوحاة من عالم الطائرات

ULTRA ALLURING INTERIOR.
With comfortable, deep, and adjustable front seats, highquality materials, and topstitching on the trim, you will feel
calm and at ease. You can customise your interior ambience
with the 8-colour poly ambient chromatic pack* for an even
more modern look.

* Available on GT version

.تصميــم داخلــي جــذاب للغايــة
 القابلة للتعديل والمصنوعة، العميقة،المقاعد األمامية المريحة
من مواد عالية الجودة باإلضافة إىل الزخرفة عىل التشطيبات
 يمكنك تخصيص األجواء الداخلية.ستشعرك بالراحة والهدوء
المحيطة بإستخدام الحزمة الداخلية المتعددة األلوان المكونة من
. ألوان* لمظهر أكثر حداثة8

.GT *متوفرة في طراز
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!متصلــة للغايــة

ULTRA CONNECTED!

NEW PRACTICAL INFORMATION.
Up front, there is a new, clever storage compartment with

The Mirror Screen* feature allows you to use the

.اجعل نظام المالحة ثالثي األبعاد يوضح لك الطريق
تسمح لك ميزة انعكاس الشاشة* باستخدام الشاشة التي تعمل

touchscreen to access your favourite apps from your

،باللمس للوصول إىل تطبيقاتك المفضلة في هاتفك الذكي

There are also several USB*** sockets around the interior

Let the 3D connected navigation show you the way.

Smartphone, as long as they are compatible with Apple
CarPlayTM, MirrorLink®, or Android Auto.
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* Only certified Android Auto, Apple CarPlay™ or MirrorLink® applications will operate when the vehicle
is stopped or during driving, as appropriate. While driving, some app functionalities will be blocked.
Some types of content that may be free of charge on your smartphone require a paid subscription
to an equivalent certified Android Auto, Apple CarPlayTM or MirrorLink® application. The Mirror Screen
feature works via either Android Auto (for Android smartphones) Apple CarPlay™ (for iOS smartphones)
or MirrorLink® technology (for Android smartphones compatible with MirrorLink®) you have a mobile and
internet contract.

 تطبيق،Apple CarPlay

TM

في حال توافقها مع تطبيق

a built-in induction charger* to hold your Smartphone**.
for your passengers’ portable devices.

.معلومــات عمل ّيــة جديــدة
 توجد حجرة تخزين ذكية وجديدة مع شاحن،في المقدمة
ً
ّ
أيضا عدة
 يوجد.**بالحث* لحمل هاتفك الذكي
داخلي يعمل
***
مخصصة لألجهزة المحمولة الخاصة بالركاب
USB مخارج
.وموزعة في داخل السيارة

.Android Auto  أو تطبيقMirrorLink®

 تعمل عند توقف السيارة. المعتمدةMirrorLink  أوApple CarPlayTM  أوAndroid Auto * تعمل فقط مع تطبيقات
 تتطلب بعض أنواع. أثناء القيادة ستفعل بعض وظائف التطبيقات و سيتم حظر بعض الوظائف.أو أثناء القيادة
ً
ً
Apple  أوAndroid Auto مدفوعا إىل إحدى التطبيقات
اشتراكا
المحتوى التي قد تكون مجانية عىل هاتفك الذكي
 (للهواتف الذكية التيAndroid Auto  ميزة انعكاس الشاشة تعمل إما عبر. المعتمدةMirrorLink®  أوCarPlayTM
MirrorLink® ) أو تكنولوجياiOS  (للهواتف الذكية التي تعمل بنظامApple CarPlayTM ) وAndroid تعمل بنظام
.) مع عقد للهاتف المحمول واإلنترنتMirrorLink®  والمتوافقة معAndroid (للهواتف الذكية التي تعمل بنظام

*Available on GT version.
**Based on smartphone compatibility.
***1 Socket on Active version, 4 sockets on GT version

.GT *متوفرة في طراز
.**بناء عىل توافق الهاتف الذكي
ً
.GT  مخارج في طراز4 ،Active ***مخرج واحد في طراز
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PLEASURE AND FUN.
.المتعة والرضا

DRIVING AIDS.
There are driving and manoeuvring aids to help guide
you. A blind spot monitoring* and a lane departure
warning system* make your vehicle more safe.Finally,
the VisioPark 1 system with its 180° camera, make
your everyday life easier.
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*Available on GT version.
**Rear parking sensors (4) + rear view camera on Active version.
Front & Rear parking sensors (4) + rear view camera on GT version.

.مســاعدات القيــادة
.هنالك أنظمة مساعدة عىل القيادة والمناورات للمساعدة عىل ارشادك
نظام مراقبة النقاط غير المرئية* ونظام التنبيه في حالة االنحراف عن
ً
.أمانا
المسار* تجعل سيارتك أكثر

IMPROVED ENGINES.
The engine* of the new PEUGEOT 208 is efficient
and of high performance, ready to give you an

.محســنة
محــركات
ّ
، الجديد بالكفاءة واألداء العالي208 يتميز محرك* بيجو
.وهو مستعد لمنحك تجربة قيادة مك ّثفة

intense driving experience.

ً
 درجة يساعد عىل جعل180  مع كاميرا بزاويةVisioPark 1  نظام،وأخيرا
.حياتك اليومية أسهل

.GT * متوفرة في طراز
**
 حساسات أمامية وخلفية لركن.Active  كاميرا خلفية في طراز+ )4( حساسات ركن خلفية
.GT  كاميرا رؤية خلفية في طراز+ )4( السيارة

*Maximum CO² emissions: 188 g/km - Euro 6.1 classification

Euro 6.1  تصنيف- كم/ جم188 :*الحد األقصى النبعاثات ثاني أكسيد الكربون
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M O D E R N I N T E RIOR A MB IE NCE.
The trim for the PEUGEOT 208 range was selected
for its elegance, quality, and durability. Each
version stands apart with its own finish, with
overstitching on fabric, TEP, or leaner, creating a
unique feel that will make you feel right at home.

.حداثــة األجــواء الداخليــة
، الجديدة بسبب أناقتها208 تم اختيار تشطيبات بيجو
 مع، كل طراز يتميز بلمساته الخاصة.جودتها ومتانتها
، أو أكثر طراوة،TEP ،الخياطة الفائقة عىل األقمشة
ً
ً
.فريدا يجعلك تشعر كأنك في منزلك
احساسا
مما يخلق

1.

Embossed 3D Leorki, tri-material fabric with
orange stitching on Active

2.

Capy, Fabric with TEP Isabella, Green Stitching on GT

 نسيج ثالثي مع تطريز، بارز ثالثي األبعادLeorki .1
Active باللون البرتقالي عىل طراز
 تطريز باللون،TEP Isabella  نسيج مع،Capy .2
GT األخضر عىل طراز
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A RANGE OF BOLD COLOURS.
The new PEUGEOT 208 really stands out with its
striking bodywork colours! Choose from a range of
lively and original colours, or choose something more

Banquise White*

Artense Grey**

Platinium Grey**

Perla Black Nera**

*أبيض بانكيز

**رمادي أرتينس

**رمادي بالتيني

**أسود بيرال نيرا

Faro Yellow**

Elixir Red***

Vertigo Blue***

Pearl White****

**أصفر فارو

***أحمر إلكسير

***أزرق فيرتيجو

****أبيض لؤلؤي

muted and elegant.

.مجموعــة مــن األلــوان الجريئــة
 الجديدة بألوان هيكلها المثيرة! اختر208 تتميز بيجو
 أو اختر،من بين مجموعة األلوان األساسية والحيوية
ً
ً
.هدوءا وأناقة
شيئا أكثر

*Non-metallic colour
**Metallic colour
***Three-layer with clearcoat
****Pearlescent colour
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PURE FORM.

.شــكل متكامــل

16" TAKSIM (Active Version).

17” CAMDEN (GT Version).

.)Active  بوصات (طراز16 تكسيم

.)GT  بوصة (طراز17 كامدن

.*لون غير معدني
.** لون معدني
.*** ثالث طبقات مع طبقة شفافة
**** لون اللؤلؤ
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ksa.peugeot.com

