
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 25/02/2014

107 3Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0i 68 Access pack

Τελική Λιανική Τιμή 10.650,00
Περιγραφή Μοντέλου 107 3P 1.0I Niv 1 
Κωδικός Υλικού 1PB0 A3 E RBT 01 A0 80

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Επαναπατριζόμενοι 10.136,40
Ανάπηροι 10.008,00
Πολύτεκνοι 10.008,00

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 8.778,59
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.136,59
 ΦΠΑ 1.871,41
Λιανική Τιμή με ΦΠΑ χωρίς ΤΤ 10.008,00
Τέλος Ταξινόμησης 642,00
Φόρος Πολυτελείας 0,00
ΦΠΑ Φόρου Πολυτελείας 0,00
TT  Επαναπατριζόμενοι 128,40
TT  Ανάπηροι 0,00
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ  Ανάπηροι 0,00
TT  Πολύτεκνοι 0,00
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ Πολύτεκνοι 0,00

` code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0i 68 Access pack CODE Τ. ΤΑΞ. ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00 0,00 0,00

CSC - Ελεγχος φρεναρίσματος στις στροφές l 0,00 0,00 0,00

ESP l 0,00 0,00 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης και τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00 0,00 0,00
6 Αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l 0,00 0,00 0,00

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού l 0,00 0,00 0,00
Air Condition l 0,00 0,00 0,00

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα και κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00 0,00 0,00
Ράδιο CD με 4 ηχεία και πρίζα Jack l 0,00 0,00 0,00

Πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) l 0,00 0,00 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille Nokimate Mistral Bise l 0,00 0,00 0,00

l 0,00 0,00 0,00

Ρεζέρβα l 0,00 0,00 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι l 0,00 0,00 0,00

Η έκδοση 1.0i 68 Access Pack διατίθεται μέχρι εξάντλήσης του υπάρχοντος στοκ

Χρώμα χωρίς χρέωση: Λευκό Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ Τ.Τ.

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, μάσκα σε μαύρο χρώμα, εξωτερικά χερούλια 
θυρών και κάλυμα καθρεπτών σε μαύρο χρώμα

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -    Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι 
ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, 

πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 25/02/2014

107 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0i 68 Active 1.0i ETG 68 Active

Τελική Λιανική Τιμή 11.440,00 12.340,00
Περιγραφή Μοντέλου 107 5P 1.0I Niv 2 107 5P 1.0I ETG Niv 2 
Κωδικός Υλικού 1PB0 A5 K RBT 01 A0 80 1PB0 A5 K RBP 01 A0 80

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επαναπατριζόμενοι 10.876,86 11.726,27
Ανάπηροι 10.736,08 11.572,84
Πολύτεκνοι 10.736,08 11.572,84

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 9.432,44 10.175,97
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.728,52 9.408,81
 ΦΠΑ 2.007,56 2.164,03
Λιανική Τιμή με ΦΠΑ χωρίς ΤΤ 10.736,08 11.572,84

Τέλος Ταξινόμησης 703,92 767,16
Φόρος Πολυτελείας 0,00 0,00
ΦΠΑ Φόρου Πολυτελείας 0,00 0,00
TT  Επαναπατριζόμενοι 140,78 153,43

TT  Ανάπηροι 0,00 0,00
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ  Ανάπηροι 0,00 0,00
TT  Πολύτεκνοι 0,00 0,00
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ Πολύτεκνοι 0,00 0,00

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0i 68 Active 1.0i ETG 68 Active CODE Τ. ΤΑΞ. ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00 0,00 0,00

CSC - Ελεγχος φρεναρίσματος στις στροφές l l 0,00 0,00 0,00

ESP l l 0,00 0,00 0,00

Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης και τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00 0,00 0,00

6 Αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00 0,00 0,00

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού l l 0,00 0,00 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00 0,00 0,00

Προβολείς ομίχλης l l 0,00 0,00 0,00

Air Condition l l 0,00 0,00 0,00
Αναλογικό στροφόμετρο l l 0,00 0,00 0,00

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα και κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00 0,00 0,00

Ράδιο CD με 4 ηχεία και πρίζα Jack l l 0,00 0,00 0,00

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού - l 0,00 0,00 0,00
Χειριστήρια εναλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι - l 0,00 0,00 0,00

Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων l l 0,00 0,00 0,00

Πίσω διαιρούμενο κάθισμα (50/50) l l 0,00 0,00 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Chaine et Trame Manhattan Mistral l l 0,00 0,00 0,00

l l 0,00 0,00 0,00

Ρεζέρβα l l 0,00 0,00 0,00

Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι l l 0,00 0,00 0,00

Μεταλλικό χρώμα m m 0ΜΜ0 23,88 293,59 361,12 385,00

Οι εκδόσεις 1.0i 68 Active και 1.0i ETG 68 Active διατίθενται μέχρι εξάντλήσης του υπάρχοντος στοκ

Χρώματα χωρίς χρέωση: Λευκό Lipizan, Κόκκινο Scarlet

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΩΡΙΣ Τ.Τ.

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, μάσκα σε μαύρο χρώμα με διακοσμητικό 
περίγραμμα  χρωμίου, εξωτερικά χερούλια θυρών και κάλυμα καθρεπτών στο χρώμα του 
αμαξώματος και πλαινά προστατευτικά αμαξώματος σε μαύρο χρώμα

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -    Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 12.190,00 12.940,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.0 VTI 68 Niv1 208 3P 1.0 VTI 68 Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 F CE5 B0 A0 C0 1PIA A3 L CE5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.214,76 9.816,23

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l PR01 0,00

- m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών κστο χρώμα του αμαξώματος - l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l 0,00

Air Condition l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m RE07 310,57

- m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l 0,00

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι l - WLPB 0,00

- l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - m ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre - m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή 
χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 

10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ACTIVE PLUS 1.2 VTi 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.740,00 13.490,00 14.440,00 15.140,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.2 VTI 82 Niv1 208 3P 1.2 VTI 82 Niv2 208 3P 1.2 VTI 82 Niv2 208 3P 1.2 VTI 82 Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 F CG5 B0 A0 C0 1PIA A3 L CG5 B0 A0 C0 1PIA A3 L CG5 B0 A0 C0 1PIA A3 H CG5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.629,72 10.231,19 10.917,69 11.442,89

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ACTIVE PLUS 1.2 VTi 82 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - - - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - - m PR03 155,77

- m m l FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στην γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l l - 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης - - - l 0,00

Air Condition l l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m l l RE07 310,57

- m m l WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - - l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l l 0,00

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι l - - - WLPB 0,00

- l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m m m UB01 230,24

- - - m UB08 418,21

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m l m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - - - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l l - 7BFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/'Υφασμα 3D Ekmet Noir/Gris - - - l 6YFX 0,00

- - - m 6XFC 925,53

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - - - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l - - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - - m ΖΗ1Μ 189,59

- - - m ΖΗ1V 189,59

Χρώμα Blanc Nacre - m m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m m m 0MM0 346,34

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes, αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών,  διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης, καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 
μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 

μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE PLUS
Τελική Λιανική Τιμή 14.890,00 15.840,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.2 eVTI 82 ETG STT Niv2 208 3P 1.2 eVTI 82 ETG STT Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L CGV B0 A0 C0 1PIA A3 L CGV B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.304,03 11.990,54

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE PLUS

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

m m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

m m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE 1.4 HDi 68 ACTIVE PLUS 1.4 HDi 68 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 14.200,00 14.850,00 15.800,00 16.500,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.4 HDi 68 Niv1 208 3P 1.4 HDi 68 Niv2 208 3P 1.4 HDi 68 Niv2 208 3P 1.4 HDi 68 Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 F BD5 B0 A0 C0 1PIA A3 L BD5 B0 A0 C0 1PIA A3 L BD5 B0 A0 C0 1PIA A3 H BD5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.751,35 11.271,51 11.958,02 12.483,22

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE 1.4 HDi 68 ACTIVE PLUS 1.4 HDi 68 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - - - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - - m PR03 155,77

- m m l FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l l - 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης - - - l 0,00

Air Condition l l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m l l RE07 310,57

- m m l WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - - l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l l 0,00

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι l - - - WLPB 0,00

- l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m m m UB01 230,24

- - - m UB08 418,21

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m l m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - - - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l l - 7BFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/'Υφασμα 3D Ekmet Noir/Gris - - - l 6YFX 0,00

- - - m 6XFC 925,53

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - - - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - - m ΖΗ1Μ 189,59

- - - m ΖΗ1V 189,59

Χρώμα Blanc Nacre - m m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes, αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών,  διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης, καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 
μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 

μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE PLUS
Τελική Λιανική Τιμή 16.050,00 17.000,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.4 eHDi 68 BMP STT Niv2 208 3P 1.4 eHDi 68 BMP STT Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L BDV B0 A0 C0 1PIA A3 L BDV B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.169,07 12.855,58

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE PLUS

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

m m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

m m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει 
την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή 

μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 17.150,00 18.100,00 18.900,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.6 eHDi 92 STT Niv2 208 3P 1.6 eHDi 92 STT Niv2 208 3P 1.6 eHDi 92 STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L BFJ B0 A0 C0 1PIA A3 L BFJ B0 A0 C0 1PIA A3 H BFJ B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.493,17 13.122,44 13.699,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - m PR03 159,35

m m l FE10 326,83

Πίσω φώτα LED l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l - 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης - - l 0,00

Air Condition l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l l RE07 308,94

m m l WV33 196,75

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m m UB01 229,27

- - m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l - 7BFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/'Υφασμα 3D Ekmet Noir/Gris - - l 6YFX 0,00

- - m 6XFC 921,95

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - m ΖΗ1Μ 188,62

- - m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - m ZH1A 282,93

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - m ZH1B 377,24

Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m m 0ΜΜ0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes, αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών,  διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης, καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου 
πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την 

επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 3Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 ETG STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 18.550,00 19.500,00 20.300,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv2 208 3P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv2 208 3P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L BFS B0 A0 C0 1PIA A3 L BFS B0 A0 C0 1PIA A3 H BFS B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.533,82 14.163,09 14.740,33

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 ETG STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - m PR03 159,35

m m l FE10 326,83

Πίσω φώτα LED l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l - 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης - - l 0,00

Air Condition l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l l RE07 308,94

m m l WV33 196,75

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m m UB01 229,27

- - m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l - 7BFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/'Υφασμα 3D Ekmet Noir/Gris - - l 6YFX 0,00

- - m 6XFC 921,95

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - m ΖΗ1Μ 188,62

- - m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - m ZH1A 282,93

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - m ZH1B 377,24

Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m m 0ΜΜ0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes, αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών,  διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης, καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον 

παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

208 3Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 20.200,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.6 eHDi 115 Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 H BMK B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.639,51

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light m PR03 159,35

l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l RE07 0,00

l WV33 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l HU02 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m UB01 229,27

m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique l 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/'Υφασμα 3D Ekmet Noir/Gris l 6YFX 0,00

m 6XFC 921,95

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" m ΖΗ1Μ 188,62

m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" m ZH1A 282,93

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17" m ZH1B 377,24

Χρώμα Blanc Nacre m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m 0ΜΜ0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes, αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών,  διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης, καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη 
εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς 

τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν 
υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE
Τελική Λιανική Τιμή 12.490,00 13.240,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.0 VTI 68 Niv1 208 5P 1.0 VTI 68 Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 F CE5 B0 A0 C0 1PIA A5 L CE5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.429,40 10.030,86

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l PR01 0,00

- m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l 0,00

Air Condition l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m RE07 310,57

- m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

- m LE05 120,33

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l 0,00

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι l - WLPB 0,00

- l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - - JB01 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - m ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre - m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή 
χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 

10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ACTIVE PLUS 1.2 VTi 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.040,00 13.790,00 14.740,00 15.440,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.2 VTI 82 Niv1 208 5P 1.2 VTI 82 Niv2 208 5P 1.2 VTI 82 Niv2 208 5P 1.2 VTI 82 Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 F CG5 B0 A0 C0 1PIA A5 L CG5 B0 A0 C0 1PIA A5 L CG5 B0 A0 C0 1PIA A5 H CG5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.844,36 10.445,82 11.130,86 11.691,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ACTIVE PLUS 1.2 VTi 82 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - - - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - - m PR03 155,77

- m m l FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l 0,00

Air Condition l l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m l l RE07 310,57

- m m l WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l l 0,00

- m l l LE05 120,33

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l l 0,00

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι l - - - WLPB 0,00

- l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m m m UB01 230,24

- - - m UB08 418,21

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m l m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - - - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l l - 7BFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille 3D Ekmet Mistral/Bleu - - - l 7DFX 0,00

- - - m 6XFC 1.236,42

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - - - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - - m ΖΗ1Μ 189,59

- - - m ΖΗ1V 189,59

Χρώμα Blanc Nacre - m m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes,αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 
μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε 

μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE PLUS
Τελική Λιανική Τιμή 15.190,00 16.140,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.2 eVTI 82 ETG STT Niv2 208 5P 1.2 eVTI 82 ETG STT Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L CGV B0 A0 C0 1PIA A5 L CGV B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.518,67 12.203,71

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE PLUS

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

m m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

m m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

m l LE05 120,33

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου
1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE 1.4 HDi 68 ACTIVE PLUS 1.4 HDi 68 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 14.500,00 14.550,00 15.150,00 16.100,00 16.800,00
208 5P 1.4 HDi 68 Niv1 208 5P 1.4 HDi 68 Niv2 208 5P 1.4 HDi 68 Niv2 208 5P 1.4 HDi 68 Niv2 208 5P 1.4 HDi 68 Niv3

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 F BD5 B0 A0 C0 1PIA A5 L BD5 B0 A0 C0 1PIA A5 L BD5 B0 A0 C0 1PIA A5 L BD5 B0 A0 C0 1PIA A5 H BD5 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.965,98 11.071,22 11.486,15 12.171,19 12.732,00

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE 1.4 HDi 68 ACTIVE PLUS 1.4 HDi 68 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l - - - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - - l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου - l l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - - - m PR03 155,77

- - m m l FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα - l l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l l l 0,00

Air Condition l l l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - - m l l RE07 310,57

- - m m l WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l l l 0,00

- - m l l LE05 120,33

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l l l 0,00

l l - - - WLPB 163,25

- - l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - - m m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - - m m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - - m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - - m m m UB01 230,24

- - - - m UB08 418,21

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - - m l m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - - - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Ethnical Noir Mistral l - - - - 7AFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral - l l l - 7BFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille 3D Ekmet Mistral/Bleu - - - - l 7DFX 0,00

- - - - m 6XFC 1.236,42

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Bore και ρεζέρβα 15" l - - - - 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" - l l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" - - m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - - - m ΖΗ1Μ 189,59

- - - - m ΖΗ1V 189,59

Χρώμα Blanc Nacre - - m m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m m m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

* Οι εκδόσεις 1.4 HDI 68 DOTATION ACTIVE και 1.4 HDi 68 DOTATION ALLURE διατίθεται μέχρι εξάντλησης του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

1.4 HDi 68 DOTATION 
ACTIVE

1.4 HDi 68 DOTATION 
ACTIVE

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Ράδιο CD MP3 με σύστημα sound surround Arkamys με πρίζα Jack, 4 ηχεία και χειριστήρια στο 
τιμόνι
Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes,αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν 
υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον 

φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE PLUS
Τελική Λιανική Τιμή 16.350,00 17.300,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.4 eHDi 68 BMP STT Niv2 208 5P 1.4 eHDi 68 BMP STT Niv2
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L BDV B0 A0 C0 1PIA A5 L BDV B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.383,71 13.068,75

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE 1.4 e-HDi 68 BMP STT ACTIVE PLUS

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

m m FE10 326,18

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

m m WV33 235,12

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

m l LE05 120,33

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 424,55

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 230,24

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l 7BFX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l ZH75 341,46

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 480,49

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου
1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 17.450,00 18.400,00 19.200,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.6 eHDi 92 STT Niv2 208 5P 1.6 eHDi 92 STT Niv2 208 5P 1.6 eHDi 92 STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L BFJ B0 A0 C0 1PIA A5 L BFJ B0 A0 C0 1PIA A5 H BFJ B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.688,29 13.315,12 13.951,71

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - m PR03 159,35

m m l FE10 326,83

Πίσω φώτα LED l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00

Air Condition l - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l l RE07 308,94

m m l WV33 237,40

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00

m l l LE05 121,95

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m m UB01 229,27

- - m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l - 7BFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille 3D Ekmet Mistral/Bleu - - l 7DFX 0,00

- - m 6XFC 1.234,15

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - m ΖΗ1Μ 188,62

- - m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - m ZH1A 282,93

- - m ZH1B 377,24

Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m m 0MM0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

* Η έκδοση 1.6 e-HDi 92 STT DOTATION  ALLURE διατίθεται μέχρι εξάντλησης του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 
PLUS

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes,αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17"

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή 
φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να 

επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου
1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 ETG STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 18.850,00 19.800,00 20.300,00 20.600,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv2 208 5P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv2 208 5P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv3 208 5P 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L BFS B0 A0 C0 1PIA A5 L BFS B0 A0 C0 1PIA A5 H BFS B0 A0 C0 1PIA A5 H BFS B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.728,94 14.355,77 14.778,54 14.992,36

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDi 92 ETG STT ACTIVE PLUS 1.6 e-HDi 92 ETG STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - - - m PR03 159,35

m m l l FE10 326,83

Πίσω φώτα LED l l l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων - - l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l l l 0,00

Air Condition l - - - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l l l RE07 308,94

m m l l WV33 237,40

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l l 0,00

m l - l LE05 121,95

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l l 0,00

l l l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m - m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m - m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD m m - m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m - m UB01 229,27

- - - m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι m l - m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l - l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l l l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l l - - 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l l - - 7BFX 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille 3D Ekmet Mistral/Bleu - - l l 7DFX 0,00

- - - m 6XFC 1.234,15

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l l - - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m l - - ZH75 341,46

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" - - l l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - - - m ΖΗ1Μ 188,62

- - - m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - - m ZH1A 282,93

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - - - m ZH1B 377,24

Χρώμα Blanc Nacre m m - m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m m m 0MM0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

* Η έκδοση 1.6 e-HDi 92 ETG STT DOTATION ALLURE διατίθεται μέχρι εξάντλησης του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

1.6 e-HDi 92 ETG STT DOTATION 
ALLURE

1.6 e-HDi 92 ETG STT DOTATION 
ALLURE

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes,αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο 
φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014

208 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου
1.6 e-HDi 115 STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 20.200,00 20.500,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.6 eHDi 115 STT Niv3 208 5P 1.6 eHDi 115 STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PIA A5 H BMK B0 A0 C0 1PIA A5 H BMK B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.677,72 14.891,54

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - m PR03 159,35

l l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στη γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

l l WV33 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

- l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m UB01 229,27

- m UB08 417,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique l l 0,00

Ύφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Maille 3D Ekmet Mistral/Bleu l l 7DFX 0,00

- m 6XFC 1.234,15

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα 16" l l ZH45 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα 16" - m ΖΗ1Μ 188,62

- m ΖΗ1V 188,62

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Gris Hephais και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - m ZH1A 282,93

Ζάντες αλουμινίου 17" Oxygene diamantee σε χρώμα Technical Grey και ρεζέρβα αλουμινίου 17" - m ZH1B 271,54

Χρώμα Blanc Nacre - m 0MM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 349,59

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

* Η έκδοση 1.6 e-HDi 115 STT DOTATION ALLURE διατίθεται μέχρι εξάντλησης του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

1.6 e-HDi 115 STT 
DOTATION ALLURE

1.6 e-HDi 115 STT DOTATION 
ALLURE

Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικές 
παιδικές ασφάλειες

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering Light και διακοσμητικό Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα

Pack Urban Vintage: Επένδυση καθισμάτων Urban Vintage (συνδυασμός Alcantara, Ύφασμα 
και TEP) με θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια εμπρός και πίσω, επένδυση ταμπλό TEP, 
εσωτερικά διακοσμητικά Dark Chrome, δερμάτινο τιμόνι με εμφανείς ραφές brunes,αλουμινένια 
μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικό πλαίσιο Dark Chrome στην γρίλια του προφυλακτήρα και στους 
προβολείς ομίχλης

Ζάντες αλουμινίου 16" Helium diamantee σε χρώμα Blanc Banquise  και ρεζέρβα 16" (Δεν 
διατίθεται με τα χρώματα Blossom Grey, Spirit Gray, Blanc Nacre και Noir Perla Nera)

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή 
χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 

10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 208 GTI
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

208 GTi
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 200 Dotation GTi 1.6 THP 200 GTi
Τελική Λιανική Τιμή 23.350,00 23.500,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 3P 1.6 THP 200 GTi 208 3P 1.6 THP 200 GTi
Κωδικός Υλικού 1PIA A3 W CH6 B0 A0 C0 1PIA A3 W CH6 B0 A0 C0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.037,07 17.142,76

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 200 Dotation GTi 1.6 THP 200 GTi

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP με δυνατότητα απενεργοποίησης και ASR (σύστημα αντιολίσθησης τροχών) l l 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου l l PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου και λειτουργία Cornering Light - m PR03 159,35

l l FE10 0,00

Φλας τεχνολογίας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Μάσκα GTi με γρίλλια σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό και διακοσμητικές ενθέσεις χρωμίου l l 0,00

l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων με λογότυπο GTi l l 0,00

Κάλυμμα καθρεπτών χρωμίου και διπλή χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

l l WV33 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l l HU02 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 95,93

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WL0A 428,46

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD - m WL0B 516,26

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00

- m UB08 430,89

Πανοραμική οροφή Cielo με κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι - m OK01 495,93

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l 0,00

Sport Καθίσματα l l 0,00

l l 21FS 0,00

Εξωτερικό διακοσμητικό αυτοκόλλητο GTi Damier τοποθετημένο στην οροφή και το καπό - m XI42 300,81

- m PDCB 0,00

l l ZH3Q 0,00

- m ZH3S 190,24

- m ZH3U 190,24

Χρώμα Blanc Nacre - m FCM6 475,61

Μεταλλικό  χρώμα m m 0ΜΜ0 349,59

Η έκδοση Dotation GTi διατίθεται μέχρι εξάντλησης του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Φώτα ημέρας LED ενσωματωμένα στα μπροστινά φανάρια, εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και κεντρική πλαφονιέρα LED

Χρωμιωμένο πλαίσιο γρίλλιας στο πάνω μέρος και πλαίσιο σε ανοδιωμένο κόκκινο χρώμα στο 
κάτω μέρος

Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουPack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και 
υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Park Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με λειτουργία 
Cornering LightPark Assist: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης με 
λειτουργία Cornering Light

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα Club Nappa και Ύφασμα Maille Caro με κόκκινες ραφές με 
ανάγλυφο λογότυπο GTi στο πάνω μέρος των μπροστινών καθισμάτων

Πλαίσιο γρίλιας σε λευκό χρώμα στο κάτω μέρος το οποίο συνδυάζεται υποχρεωτικά με 
Διακοσμητικό Αυτοκόλλητο Μάσκας (παραγγελία μέσω Τμήματος Ανταλλακτικών)
Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi Carbone Diamantees Storm με Ματ βερνίκι και ρεζέρβα αλουμινίου 
17"
Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi Carbone Diamantees Gris Etincelle με Ματ βερνίκι και ρεζέρβα 
αλουμινίου 17"
Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi Carbone Diamantees Noir Onyx με Γυαλιστερό βερνίκι και ρεζέρβα 
αλουμινίου 17"

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, 
είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). 

Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 301
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014
301

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 VTi 72 ACCESS 1.2 VTi 72 ACTIVE 1.2 VTi 72 ETG ACTIVE 1.2 VTi 72 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 12.650,00 13.050,00 13.700,00 14.150,00
Περιγραφή Μοντέλου 301 1.2 VTi 72 Niv 1 301 1.2 VTi 72 Niv 2 301 1.2 VTi 72 ETG Niv 2 301 1.2 VTi 72 Niv 3 

Κωδικός Υλικού 1PM3 A4 H CM5 B0 A0 B0 1PM3 A4 K CM5 B0 A0 B0 1PM3 A4 K CMP B0 A0 B0 1PM3 A4 N CM5 B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.603,67 9.889,85 10.374,41 10.729,53

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 VTi 72 ACCESS 1.2 VTi 72 ACTIVE 1.2 VTi 72 ETG ACTIVE 1.2 VTi 72 ALLURE CODE

Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00

Αερόσακος οδηγού l l l l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l l l 0,00

Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής-θώρακα l l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00

ESP l l l l 0,00

Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα l l l l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες - l l l 0,00

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40 - l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης - l l l 0,00

Air Condition l - - - 0,00

Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX - l l l RE02 0,00

R/CD με MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής Jack και 2 ηχεία l l l - 0,00

- m m - WLQE 174,31

- m m l UB01 230,24

Cruise control & Speed limiter - m m m RG03 117,07

Εξωτερικές χειρολαβές & καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος - l l l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων - - - l 0,00

Διακοσμητικά χρωμίου στα πλαϊνά παράθυρα και τη μάσκα - l l l 0,00

Διακοσμητικά τάσια 15"  "Bore" l - - - 0,00

Διακοσμητικά τάσια 15"  "Hobart" - l l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15"  "Harvey" - m m l ZH75 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16"  "Spa" - - - m ZH1L 288,46

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Isar Mistral l - - - 8EFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Online Mistral - l l - 8HFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Oza Mistral - - - l 8WFX 0,00

Μεταλλικό  χρώμα m m m m 0MM0 346,34

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise
Το χρώμα Noir Onyx έχει την χρέωση του Μεταλλικού

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και 
χειριστήρια στο τιμόνι

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 
ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την 
επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων 
είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 301
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/02/2014
301

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE 1.6 HDi 92 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 15.400,00 15.800,00 16.950,00
Περιγραφή Μοντέλου 301 1.6 HDi 90 Niv 1 301 1.6 HDi 90 Niv 2 301 1.6 HDi 90 Niv 3 

Κωδικός Υλικού 1PM3 A4 H BF5 B0 A0 B0 1PM3 A4 K BF5 B0 A0 B0 1PM3 A4 N BF5 B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.190,41 11.450,57 12.294,47

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE 1.6 HDi 92 ALLURE CODE

Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Αερόσακος οδηγού l l l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l l 0,00

Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής-θώρακα l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00

ESP l l l 0,00

Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα l l l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες - l l 0,00

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40 - l l 0,00

Προβολείς ομίχλης - l l 0,00

Air Condition l - - 0,00

Air Condition με ψηφιακή οθόνη και λειτουργία AC/MAX - l l RE02 0,00

R/CD με MP3, ενσωματωμένη οθόνη, θύρα υποδοχής Jack και 2 ηχεία l l - 0,00

- m - WLQE 165,85

- m l UB01 221,14

Cruise control & Speed limiter - m m RG03 113,82

Εξωτερικές χειρολαβές & καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων - - l 0,00

Διακοσμητικά χρωμίου στα πλαϊνά παράθυρα και τη μάσκα - l l 0,00

Διακοσμητικά τάσια 15"  "Bore" l - - 0,00

Διακοσμητικά τάσια 15"  "Hobart" - l - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15"  "Harvey" - m l ZH75 365,85

Ζάντες αλουμινίου 16"  "Spa" - - m ZH1L 274,80

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Isar Mistral l - - 8EFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Online Mistral - l - 8HFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Oza Mistral - - l 8WFX 0,00

Μεταλλικό  χρώμα m m m 0MM0 333,33

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise
Το χρώμα Noir Onyx έχει την χρέωση του Μεταλλικού

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και 
χειριστήρια στο τιμόνι

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 
ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή 
χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 
10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/02/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

PEUGEOT 308
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 16.800,00 18.350,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.2 VTi 82 Niv1 308 1.2 VTi 82 Niv2

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F CG5 K0 A0 B1 1PT9 A5 J CG5 K0 A0 B1 

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.715,12 13.897,24

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00
ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) ─ l 0,00

l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00
Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας ─ l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l PR01 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) ─ m OK01 663,41

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ m UB01 225,04
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω ─ m UB03 325,20
Air Condition l ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής ─ l 0,00
RCD MP3, 4 ηχεία, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLSQ 0,00

─ l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) ─ m WLSU 99,84

─ m WLSY 437,40

─ m WLSZ 529,11

─ m  UB07 899,51

─ l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο ─ l 0,00
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων ─ l 0,00
Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο ─ l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL l ─ 1PFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές ─ l 1RFX 0,00

─ m 1TFX / 1SFR 442,28

l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL l ─ ZH2G 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ ─ l ZH2K 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 495,61
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 366,83

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
αυτόματης λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 
υποδοχή για πέδιλα ski)

Pack Look: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του 
παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή 

μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι 
δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/02/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

PEUGEOT 308
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 125 ACTIVE 1.6 THP 125 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 20.500,00 21.950,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 THP 125 Niv2 3081.6 THP 125 Niv3

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L CV6 K0 A0 B1 1PT9 A5 P CV6 K0 A0 B1 

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.785,37 15.785,37

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 125 ACTIVE 1.6 THP 125 ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00
ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση ─ l 0,00

l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) ─ m YD01 422,76

─ m RG04 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' ─ l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής ─ l 0,00
Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD10 113,82

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 325,20
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m ─ UB01 226,02
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής l l RE07 0,00

l l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) m m WLSU 95,93

m m WLSY 430,89

m m WLSZ 526,83

─ m UB07 645,53

m ─  UB07 889,43

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) ─ m UN01 495,93

l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l l 0,00
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l l 0,00
Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Καθίσματα τύπου Sport ─ l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Pack Confort: Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski ─ l 0,00
Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω με LED ─ l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l ─ 1RFX 0,00

─ l 0,00

─ m WA87 261,79

m ─ 1TFX / 1SFR 439,02

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια ─ m 1UFX 439,02

─ m 8DFX / 8DFR 1577,24

l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ l ─ ZH2K 0,00
Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE ─ l ZH2N 0,00
Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16
Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR ─ m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

Driver Assistance Pack: Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας (Dynamic Cruise Control), 
Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο πρόσκρουσης (Emergency Collision Alert 
System), Σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης (Emergency Collision Braking System)

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
αυτόματης λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα)
Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού 
και λειτουργία μασάζ
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 
υποδοχή για πέδιλα ski)

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR CLUB NAPPA MISTRAL  ή  GUERANDE, 
θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια
Pack Look: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. 
Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου 
συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να 

επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/02/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

PEUGEOT 308
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 21.700,00 23.150,00
Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 THP 155 Niv2 308 1.6 THP 155 Niv3 
Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L CC6 K0 A0 B1 1PT9 A5 P CC6 K0 A0 B1 
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.614,63 16.614,63

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l l 0,00

l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) ─ m YD01 422,76

─ m RG04 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' ─ l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής ─ l 0,00
Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD10 113,82

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 325,20

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m ─ UB01 226,02
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής l l RE07 0,00

l l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) m m WLSU 95,93

m m WLSY 430,89

m m WLSZ 526,83

─ m UB07 645,53

m ─  UB07 889,43

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) ─ m UN01 495,93

l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l l 0,00
Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00

Καθίσματα τύπου Sport ─ l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

Pack Confort: Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski ─ l 0,00
Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω με LED ─ l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l ─ 1RFX 0,00

─ l 0,00

─ m WA87 261,79

m ─ 1TFX / 1SFR 439,02

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια ─ m 1UFX 439,02

─ m 8DFX / 8DFR 1.577,24

l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ l ─ ZH2K 0,00
Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE ─ l ZH2N 0,00
Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16
Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR ─ m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

Driver Assistance Pack: Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας (Dynamic Cruise Control), 
Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο πρόσκρουσης (Emergency Collision Alert 
System), Σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης (Emergency Collision Braking System)

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
αυτόματης λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD 
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα)
Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού 
και λειτουργία μασάζ
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 
υποδοχή για πέδιλα ski)

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR CLUB NAPPA MISTRAL  ή  GUERANDE, 
θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια
Pack Look: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η 
προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται 

το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα 
τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/02/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

PEUGEOT 308
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE
Τελική Λιανική Τιμή 19.300,00 20.750,00
Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 HDi 92 Niv1 308 1.6 HDi 92 Niv2
Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F BF5 K0 A0 B1 1PT9 A5 L BF5 K0 A0 B1 
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.013,01 15.078,05

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00
ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) ─ l 0,00

l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00
Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας ─ l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l PR01 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

─ m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ m UB01 226,02
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω ─ m UB03 325,20
Air Condition l ─ 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής ─ l 0,00

RCD MP3, 4 ηχεία, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLSQ 0,00

─ l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) ─ m WLSU 95,93

─ m WLSY 430,89

─ m WLSZ 526,83

─ m  UB07 889,43

─ l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο ─ l 0,00
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων ─ l 0,00
Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο ─ l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL l ─ 1PFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές ─ l 1RFX 0,00

─ m 1TFX / 1SFR 439,02

l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL l ─ ZH2G 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ ─ l ZH2K 0,00
Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS ─ m ZH2R 260,16
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
αυτόματης λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι)

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD 

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 
υποδοχή για πέδιλα ski)
Pack Look: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι 
η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο 

υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

PEUGEOT 308
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 22.250,00 23.700,00
Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 eHDi 115 STT Niv2 308 1.6 eHDi 115 STT Niv3

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L BMK K0 A0 B1 1PT9 A5 P BMK K0 A0 B1 
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.151,22 17.151,22

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00
ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση ─ l 0,00

l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) ─ m YD01 422,76

─ m RG04 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' ─ l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής ─ l 0,00
Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD10 113,82

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 325,20
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m ─ UB01 226,02
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής l l 0,00

l l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) m m WLSU 95,93

m m WLSY 430,89

m m WLSZ 526,83

─ m UB07 645,53

m ─  UB07 889,43

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) ─ m UN01 495,93

l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l l 0,00
Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l l 0,00

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Καθίσματα τύπου Sport ─ l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Pack Confort: Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski ─ l 0,00
Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω με LED ─ l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l ─ 1RFX 0,00

─ l 1TFX / 1SFR 0,00

─ m WA87 261,79

m ─ 1TFX / 1SFR 439,02

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια ─ m 1UFX 439,02

─ m 8DFX / 8DFR 1577,24

l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ l ─ ZH2K 0,00
Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE ─ l ZH2N 0,00
Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16
Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR ─ m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

Driver Assistance Pack: Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας (Dynamic Cruise Control), 
Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο πρόσκρουσης (Emergency Collision Alert 
System), Σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης (Emergency Collision Braking System)

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
αυτόματης λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB
Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD
Σύστημα Navigation SMEG NAV  ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB και κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία JukeBox, 
2η θύρα USB, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα)
Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού 
και λειτουργία μασάζ
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα MARSTON MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 
υποδοχή για πέδιλα ski)

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR CLUB NAPPA MISTRAL  ή  GUERANDE, 
θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια
Pack Look: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη 
εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς 

τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν 
υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

23/12/2014

308 AMB2

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 16.800,00 18.350,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.2 PureTech 82 Niv1 (B2) 308 1.2 PureTech 82 Niv2 (B2)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F CG5 K0 A0 B2 1PT9 A5 J CG5 K0 A0 B2

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.715,12 13.897,24

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) ─ l 0,00

l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας ─ l 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προβολείς ομίχλης ─ l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) ─ m OK01 663,41

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ m UB01 225,04

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω ─ m UB03 325,20

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω ─ m  UB07 527,15

Air Condition l ─ 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής ─ l 0,00

RCD MP3, 4 ηχεία, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLSQ 0,00

─ l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) ─ m WLSU 99,84

─ m WLSY 437,40

─ m WLSZ 529,11

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ χρώμιο ─ l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο ─ l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων ─ l 0,00

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο ─ l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL l ─ 1PFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές ─ l 1RFX 0,00

─ m 0IFX / 1SFR 442,28

l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL l ─ ZH2G 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ ─ l ZH2K 0,00

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 495,61

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 366,83

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home αυτόματης 
λειτουργίας

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα πλήκτρα), 
Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία 
JukeBox, 2η θύρα USB

NAVI 2: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία 
JukeBox, 2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή 
για πέδιλα ski)

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του 
παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή 

μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι 
δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

23/12/2014

308 AMB2

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 21.700,00 23.150,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 THP 155 Niv2 (B2) 308 1.6 THP 155 Niv3 (B2)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L CC6 K0 A0 B2 1PT9 A5 P CC6 K0 A0 B2
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.614,63 16.614,63

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l l 0,00

l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) ─ m YD01 422,76

─ m RG17 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' ─ l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής ─ l 0,00

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD10 113,82

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω τζάμι) m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m ─ UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 325,20

Κάμερα οπισθοπορείας ─ m UB07 214,63

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m ─  UB07 531,71

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής l l RE07 0,00

l l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) m m WLSU 95,93

m m WLSY 430,89

m m WLSZ 526,83

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) ─ m UN01 495,93

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ χρώμιο l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l l 0,00

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00

Καθίσματα τύπου Sport ─ l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

Pack Confort: Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski ─ l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω με LED ─ l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l ─ 1RFX 0,00

─ l 0,00

─ m WA87 261,79

m ─ 0IFX / 1SFR 439,02

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια ─ m 1UFX 439,02

─ m 8DFX / 8DFR 1577,24

l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ l ─ ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE ─ l ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16

Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR ─ m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00

─ m ΥE02 110,57

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω

DRIVER ASSISTANCE PACK: Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας (Dynamic Cruise Control), 
Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο πρόσκρουσης (Emergency Collision Alert System), 
Σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης (Emergency Collision Braking System). Η λειτουργία του 
Dynamic Cruise Control ενσωματώνεται πλέον στην οθόνη αφής.

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home αυτόματης 
λειτουργίας
Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα πλήκτρα), 
Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο τιμόνι

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία 
JukeBox, 2η θύρα USB
NAVI 2: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, λειτουργία 
JukeBox, 2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα)

Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού και 
λειτουργία μασάζ

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με διπλές 
ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή 
για πέδιλα ski)

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR CLUB NAPPA MISTRAL  ή  GUERANDE, 
θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του 
αμαξώματος

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και Διακοσμητικές Πλευρικές Λωρίδες βάσης θυρών  απο 
αλουμίνιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία 
εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε 

τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή 
στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

23/12/2014

308 AMB2

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 19.300,00 20.750,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 HDi 92 Niv1 (B2) 308 1.6 HDi 92 Niv2 (B2)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F BF5 K0 A0 B2 1PT9 A5 L BF5 K0 A0 B2

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.013,01 15.078,05

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 92 ACCESS 1.6 HDi 92 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) ─ l 0,00

l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας ─ l 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προβολείς ομίχλης ─ l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l 0,00

l l LE05 0,00

l l 0,00

─ m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ m UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω ─ m UB03 325,20

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω ─ m  UB07 531,71

Air Condition l ─ 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής ─ l 0,00

RCD MP3, 4 ηχεία, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLSQ 0,00

─ l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) ─ m WLSU 95,93

─ m WLSY 430,89

─ m WLSZ 526,83

─ l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο ─ l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων ─ l 0,00

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο ─ l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL l ─ 1PFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές ─ l 1RFX 0,00

─ m 0IFX / 1SFR 439,02

l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL l ─ ZH2G 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ ─ l ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS ─ m ZH2R 260,16

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι 
οροφής εμπρός/πίσω

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός 
υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με 
σύστημα ανίχνευσης εμποδίου 
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα 
θερμοκρασίας 
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ 
πίσω τζάμι)

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με 
τα πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια 
στο τιμόνι

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, 
λειτουργία JukeBox, 2η θύρα USB

NAVI 2: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, 
λειτουργία JukeBox, 2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε 
σατινέ χρώμιο

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE 
με διπλές ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (Κεντρικό 
υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski)

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο 
χρώμα του αμαξώματος

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την 
ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 

καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). 
Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα 

τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

23/12/2014

308 AMB2

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 22.250,00 23.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 eHDi 115 STT Niv2 (B2) 308 1.6 eHDi 115 STT Niv3 (B2)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L BMK K0 A0 B2 1PT9 A5 P BMK K0 A0 B2

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.151,22 17.151,22

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 STT ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l l 0,00

ESP με ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση ─ l 0,00

l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) ─ m YD01 422,76

─ m RG17 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' ─ l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l 0,00

l l LE05 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής ─ l 0,00
Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD10 113,82

m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m ─ UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 325,20

Κάμερα οπισθοπορείας ─ m UB07 214,63

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m ─  UB07 531,71

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής l l 0,00

l l WLST 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD (δεν συνδυάζεται με κάμερα οπισθοπορείας) m m WLSU 95,93

m m WLSY 430,89

m m WLSZ 526,83

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) ─ m UN01 495,93

l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l l 0,00

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε μήκος και ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00

Καθίσματα τύπου Sport ─ l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

─ l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω με LED ─ l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l ─ 1RFX 0,00

─ l 0IFX / 1SFR 0,00

─ m WA87 261,79

m ─ 0IFX / 1SFR 439,02

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια ─ m 1UFX 439,02

─ m 8DFX / 8DFR 1577,24

l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ l ─ ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE ─ l ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16

Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR ─ m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00

─ m ΥE02 110,57

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 492,68

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 367,48

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι 
οροφής εμπρός/πίσω

DRIVER ASSISTANCE PACK: Ενεργός ρυθμιστής ταχύτητας (Dynamic Cruise 
Control), Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο πρόσκρουσης (Emergency 
Collision Alert System), Σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης (Emergency Collision 
Braking System). Η λειτουργία του Dynamic Cruise Control ενσωματώνεται πλέον 
στην οθόνη αφής.

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός 
υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας 
Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου 

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (Περιλαμβάνει Φιμέ πίσω 
τζάμι)

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' (9.7" με τα 
πλήκτρα), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, χειριστήρια στο 
τιμόνι

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, 
λειτουργία JukeBox, 2η θύρα USB

NAVI 2: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, 
λειτουργία JukeBox, 2η θύρα USB και συσκευή αναπαραγωγής CD

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε 
σατινέ χρώμιο

PACK COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές (ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα)
Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων 
οδηγού/συνοδηγού και λειτουργία μασάζ
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές, sport καθίσματα εμπρός και Pack Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο 
πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski)

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR CLUB NAPPA MISTRAL  ή  GUERANDE, 
θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια
PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα 
του αμαξώματος

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και Διακοσμητικές Πλευρικές Λωρίδες βάσης 
θυρών  απο αλουμίνιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως 
του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή 

την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 
εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

508 Sedan

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 22.950,00 25.500,00 27.000,00 28.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 508 1.6 VTi 120 Niv1 508 1.6 THP 155 Niv2 508 1.6 THP 155 Niv3

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 F CAR 01 A0 B4 1PW2 A4 L CC6 01 A0 B4 1PW2 A4 P CC6 01 A0 B4 1PW2 A4 P CCM 01 A0 B4

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.859,51 18.724,07 19.793,98 20.883,41

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 BMP ACCESS 1.6 THP 155 ACTIVE 1.6 THP 155 ALLURE 1.6 THP 155 BVA ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτροϋδραυλικής υποβοήθησης l l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l l l 0,00
ESP με ASR l l l l 0,00
Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα l l l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο - - l l 0,00

l l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία cornering light l l l l 0,00
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l l 0,00
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - l l 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l l l 0,00

l l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l l l 0,00
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης - l l l 0,00
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων - l l l 0,00
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - l l l 0,00

l - - - WLMN 0,00

- l - - WLMP 0,00

- - l l WLMQ 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l l 0,00
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης - l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες και θήκη σκι - l l l 0,00
Διακοσμητικό χρωμίου στον μπροστινό προφυλακτήρα l l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πάνω τμήμα του πλαισίου των παραθύρων
- l - - 0,00

- - l l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών με διακοσμητικό χρωμίου - - l l 0,00
Ηλεκτρική οροφή - m m m TC07 670,24
Φώτα Xenon, φώτα ημέρας LED και σύστημα πλύσης προβολέων - m - - LA04 773,33

- - m m LA04 845,20

- - m m RT05 332,85

Navigation WIP NAV RT6 και Σύστημα Peugeot Connect SOS - m - - WLMT 885,85
Navigation WIP NAV RT6 και Σύστημα Peugeot Connect SOS - - m m WLMV 885,85

- - m m WLMX 1.342,60

- - m m UB06 410,24

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Dara l - - - 3EFX 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher - l - - 3DFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/Ύφασμα Marston - - l l 3FFX 0,00

- m - - Q1FX 1.415,12

- m - - Q1FD 1.415,12

- - m m Q1FX 849,92

- - m m Q1FD 849,92

Τροχοί 16" με διακοσμητικό τάσι (Style A) l - - - ZH42 0,00
Ζάντες Αλουμινίου 17" (Style 4) - l - - ZH86 0,00
Ζάντες Αλουμινίου 17" (Style 5) - - l l ZH4J 0,00
Ζάντες Αλουμινίου 18" (Style 7) - - m m ZH1C 337,56
Χρώμα Blanc Nacre m m m m N9M6 517,07
Μεταλλικό χρώμα m m m m 0MM0 445,20

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 
25/02/2014

1.6 VTi 120 BMP 
ACCESS

1.6 THP 155 BVA 
ALLURE

508 1.6 THP 155 BVA 
Niv3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

6 Αερόσακοι: Οδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και οροφής

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και 
με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου

Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB, πρίζα jack, 6 ηχεία και 
χειριστήρια στο τιμόνι
Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB και πρίζα jack, kit hands free 
Bluetooth, 8 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι
Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB και πρίζα jack, kit hands free 
Bluetooth, 8 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι και Head Up Display: 
Σύστημα προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ

Διακοσμητικό χρωμίου στο πάνω και κάτω τμήμα του πλαισίου των 
παραθύρων

Φώτα Xenon, φώτα ημέρας LED, σύστημα πλύσης προβολέων και 
αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσάιας σκάλας
Αυτόματος κλιματισμός 4 ζωνών και σκιάδια στα παράθυρα της 2ης 
σειράς επιβατών και στο τζάμι της πίσω πόρτας

Navigation WIP NAV RT6, Σύστημα Hi-Fi και Σύστημα Peugeot 
Connect SOS
Αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και Σύστημα μέτρησης 
διαθέσιμου χώρου παρκαρίσματος (MPD)

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 
καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 
καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου 
πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή 

φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 25/02/2014

508 Sedan

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 23.950,00 25.580,00

Περιγραφή Μοντέλου 508 1.6 HDI 115 Niv1 508 1.6 HDI 115 Niv2

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 F BM5 01 A0 B6 1PW2 A4 L BM5 01 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.581,46 18.795,61

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτροϋδραυλικής υποβοήθησης l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESP με ASR l l 0,00
Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα l l 0,00

l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία cornering light l l 0,00
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00

l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l 0,00
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης - l 0,00
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων - l 0,00
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - l 0,00

l - WLMN 0,00

- l WLMP 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης - l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες και θήκη σκι - l 0,00
Διακοσμητικό χρωμίου στον μπροστινό προφυλακτήρα l l 0,00
Διακοσμητικό χρωμίου στο πάνω τμήμα του πλαισίου των παραθύρων - l 0,00
Ηλεκτρική οροφή - m TC07 670,24
Φώτα Xenon, φώτα ημέρας LED και σύστημα πλύσης προβολέων - m LA04 773,33
Navigation WIP NAV RT6 και Σύστημα Peugeot Connect SOS - m WLMT 885,85
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Dara l - 3EFX 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher - l 3DFX 0,00

- m Q1FX 1.415,12

- m Q1FD 1.415,12

Τροχοί 16" με διακοσμητικό τάσι (Style A) l - ZH42 0,00
Ζάντες Αλουμινίου 17" (Style 4) - l ZH86 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m N9M6 517,07
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 445,20

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

6 Αερόσακοι: Οδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και οροφής

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με 
σύστημα αναγνώρισης εμποδίου

Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB, πρίζα jack, 6 ηχεία και χειριστήρια 
στο τιμόνι
Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB και πρίζα jack, kit hands free 
Bluetooth, 8 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 
καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο 
να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή 

στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

508 Sedan

Εμπορικός κωδικός μοντέλου

Τελική Λιανική Τιμή 26.080,00 26.980,00 28.430,00

Περιγραφή Μοντέλου 508 1.6 eHDI 115 STT Niv2

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 L BMK 01 A0 B6 1PW2 A4 L BMS 01 A0 B6 1PW2 A4 P BMS 01 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.327,32 19.933,82 21.112,68

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDi 115 ETG STT ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτροϋδραυλικής υποβοήθησης l l l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00

ESP με ASR l l l 0,00

Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα l l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο - - l 0,00

l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία cornering light l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l l 0,00

l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης l l l 0,00

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων l l l 0,00

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l l 0,00

l l - WLMP 0,00

- - l WLMQ 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες και θήκη σκι l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στον μπροστινό προφυλακτήρα l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πάνω τμήμα του πλαισίου των παραθύρων
l l - 0,00

- - l 0,00

Χειρολαβές ανοίγματος θυρών με διακοσμητικό χρωμίου - - l 0,00

Ηλεκτρική οροφή m m m TC07 670,24

Φώτα Xenon, φώτα ημέρας LED και σύστημα πλύσης προβολέων m m - LA04 773,33

- - m LA04 845,20

- - m RT05 332,85

Navigation WIP NAV RT6 και Σύστημα Peugeot Connect SOS m m - WLMT 885,85

Navigation WIP NAV RT6 και Σύστημα Peugeot Connect SOS - - m WLMV 885,85

- - m WLMX 1.342,60

- - m UB06 410,24

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher l l - 3DFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα/Ύφασμα Marston - - l 3FFX 0,00

m m - Q1FX 1.415,12

m m - Q1FD 1.415,12

- - m Q1FX 849,92

- - m Q1FD 849,92

Ζάντες Αλουμινίου 17" (Style 4) l l - ZH86 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 17" (Style 5) - - l ZH4J 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 18" (Style 7) - - m ZH1C 337,56

Χρώμα Blanc Nacre m m m N9M6 517,07

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 445,20

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 
25/02/2014

1.6 e-HDi 115 STT 
ACTIVE

1.6 e-HDi 115 ETG STT 
ACTIVE

1.6 e-HDi 115 ETG STT 
ALLURE

508 1.6 eHDI 115 ETG STT 
Niv2

508 1.6 eHDI 115 ETG STT 
Niv3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

6 Αερόσακοι: Οδηγού, Συνοδηγού, Πλαïνοί και οροφής

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και 
με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου

Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB και πρίζα jack, kit hands free 
Bluetooth, 8 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι
Ράδιο CD MP3 bi-tuner με θύρα USB και πρίζα jack, kit hands free 
Bluetooth, 8 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι και Head Up Display: 
Σύστημα προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ

Διακοσμητικό χρωμίου στο πάνω και κάτω τμήμα του πλαισίου των 
παραθύρων

Φώτα Xenon, φώτα ημέρας LED, σύστημα πλύσης προβολέων και 
αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσάιας σκάλας
Αυτόματος κλιματισμός 4 ζωνών και σκιάδια στα παράθυρα της 2ης 
σειράς επιβατών και στο τζάμι της πίσω πόρτας

Navigation WIP NAV RT6, Σύστημα Hi-Fi και Σύστημα Peugeot 
Connect SOS
Αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και Σύστημα μέτρησης 
διαθέσιμου χώρου παρκαρίσματος (MPD)

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 
καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 
καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την 
επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων 

είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 15.600,00 16.800,00 18.800,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 VTi 82 Niv1 2008 1.2 VTi 82 Niv2 2008 1.2 VTi 82 Niv3 
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY F CG5 B0 A0 B0 1PI4 SY L CG5 B0 A0 B0 1PI4 SY H CG5 B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.781,46 12.688,78 14.197,72

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 VTi 82 ACCESS 1.2 VTi 82 ACTIVE 1.2 VTi 82 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l l
ABS με EBD και Brake Assist l l l
ESP και ASR l l l
Αερόσακος οδηγού l l l
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l l
Πλαϊνοί αερόσακοι l l l
Αερόσακοι οροφής l l l
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - -
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες - l l
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l l
Προβολείς ομίχλης - l -
Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - - l
Air Condition l l -
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών - m l RE07
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - m l WV33
Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack/USB, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth l - - WLV5

- l l WLQK

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m m WLQL
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB - m m WLQU

- m m WLQX

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED - m m OK01
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l l
Υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω - - l
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στην εσωτερική οροφή - - l
Διακοσμητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων με φώτα LED μπλε απόχρωσης - - l
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l l
Καθίσματα τύπου Confort l l -
Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Berline noir Mistral l - -
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral - l -
Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral - - l
Ζάντες 15" με διακοσμητικό τάσι "Iode" l - -
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium - l l ZH4C
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l l
Χρώμα Blanc Nacre - m m Ν9Μ6
Μεταλλικό  χρώμα m m m 0MM0

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη 
εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον 

εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον 
φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/2/2014

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ALLURE 
Τελική Λιανική Τιμή 18.000,00 20.000,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 eVTi 82 ETG STT Niv2 2008 1.2 eVTi 82 ETG STT Niv3
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L CGV B0 BM B0 1PI4 SY H CGV B0 BM B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.599,02 15.107,97

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 e-VTi 82 ETG STT ACTIVE 1.2 e-VTi 82 ETG STT ALLURE 

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESP και ASR l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l 0,00
Πλαϊνοί αερόσακοι l l 0,00
Αερόσακοι οροφής l l 0,00
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l - 0,00
Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - l 0,00
Air Condition l - 0,00
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m l RE07 229,27
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m l WV33 138,54

l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 91,71
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB m m WLQU 375,77

m m WLQX 451,22

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED m m OK01 453,66
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l 0,00
Υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω - l 0,00
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στην εσωτερική οροφή - l 0,00
Διακοσμητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων με φώτα LED μπλε απόχρωσης - l 0,00
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l - 0,00
Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral l - 0,00
Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral - l 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m Ν9Μ6 515,77
Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 384,07

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η 
προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο 

υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/2/2014

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 VTi 120 ACTIVE 1.6 VTi 120 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 19.400,00 21.400,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 VTi 120 Niv2 2008 1.6 VTi 120 Niv3 
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L CA5 B0 A0 B0 1PI4 SY H CA5 B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.985,37 15.416,26

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 ACTIVE 1.6 VTi 120 ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESP και ASR l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l 0,00
Πλαϊνοί αερόσακοι l l 0,00
Αερόσακοι οροφής l l 0,00
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l - 0,00
Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - l 0,00
Air Condition l - 0,00
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m l RE07 219,51
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m l WV33 133,33

l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 87,80
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB m m WLQU 355,28

m m WLQX 426,83

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED m m OK01 430,89
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l 0,00
Υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω - l 0,00
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στην εσωτερική οροφή - l 0,00
Διακοσμητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων με φώτα LED μπλέ απόχρωσης - l 0,00
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l - 0,00
Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral l - 0,00
Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral - l 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00
Grip Control και Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Ten Mat m m ZH4D 260,16
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m Ν9Μ6 491,06
Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 369,11

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η 
προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο 

υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/2/2014

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE
Τελική Λιανική Τιμή 17.400,00 18.600,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.4 HDi 68 Niv1 2008 1.4 HDi 68 Niv2 
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY F BD5 B0 A0 B0 1PI4 SY L BD5 B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.160,00 14.067,32

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 HDi 68 ACCESS 1.4 HDi 68 ACTIVE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESP και ASR l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l 0,00
Πλευρικοί αερόσακοι l l 0,00
Αερόσακοι οροφής l l 0,00
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - 0,00
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες - l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης - l 0,00
Air Condition l l 0,00
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών - m RE07 229,27
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - m WV33 138,54
Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack/USB, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth l - WLV5 0,00

- l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 91,71
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB - m WLQU 375,77

- m WLQX 451,22

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED - m OK01 453,66
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l 0,00
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Berline noir Mistral l - 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral - l 0,00
Ζάντες 15" με διακοσμητικό τάσι "Iode" l - 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium - l ZH4C 0,00
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l RS02 0,00
Χρώμα Blanc Nacre - m Ν9Μ6 515,77
Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 384,07

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η 
προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο 

υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/2/2014

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDI 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDI 92 STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 20.100,00 21.100,00 22.100,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 eHDi 92 STT Niv2 2008 1.6 eHDi 92 ETG STT Niv2 2008 1.6 eHDi 92 STT Niv3 
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L BFJ B0 A0 B0 1PI4 SY L BFS B0 BM B0 1PI4 SY H BFJ B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.502,44 15.217,89 15.933,33

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 92 STT ACTIVE 1.6 e-HDI 92 ETG STT ACTIVE 1.6 e-HDI 92 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00
ESP και ASR l l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l l 0,00
Πλαϊνοί αερόσακοι l l l 0,00
Αερόσακοι οροφής l l l 0,00
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l - 0,00
Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - - l 0,00
Air Condition l l - 0,00
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m m l RE07 219,51
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m l WV33 133,33

l l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m m WLQL 87,80
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB m m m WLQU 355,28

m m m WLQX 426,83

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED m m m OK01 430,89
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l l 0,00
Υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω - - l 0,00
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στην εσωτερική οροφή - - l 0,00
Διακοσμητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων με φώτα LED μπλε απόχρωσης - - l 0,00
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l l - 0,00
Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - - l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral l l - 0,00
Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral - - l 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l l ZH4C 0,00
Grip Control και Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Ten Mat m - m ZH4D 260,16
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m Ν9Μ6 491,06
Μεταλλικό  χρώμα m m m 0MM0 369,11

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, 
είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται 

επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



PEUGEOT 2008

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

25/2/2014

2008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDI 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDI 115 STT ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 21.400,00 23.400,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 eHDi 115 STT Niv2 2008 1.6 eHDi 115 STT Niv3 
Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L BMK B0 A0 B0 1PI4 SY H BMK B0 A0 B0
Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.429,27 16.860,16

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDI 115 STT ACTIVE 1.6 e-HDI 115 STT ALLURE

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l l 0,00
ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESP και ASR l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l 0,00
Πλαϊνοί αερόσακοι l l 0,00
Αερόσακοι οροφής l l 0,00
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l - 0,00
Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - l 0,00
Air Condition l - 0,00
Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m l RE07 219,51
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l WV33 133,33

l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 87,80
Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και δεύτερη θύρα USB m m WLQU 355,28

m m WLQX 426,83

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED m m OK01 430,89
Μπάρες οροφής σε χρώμα ασημί μεταλλικό με μαύρες βάσεις l l 0,00
Υποβοήθηση παρκαρίσματος πίσω - l 0,00
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στην εσωτερική οροφή - l 0,00
Διακοσμητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων με φώτα LED μπλε απόχρωσης - l 0,00
Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l - 0,00
Sport Καθίσματα τύπου Dynamique - l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral l - 0,00
Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral - l 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00
Grip Control και Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Ten Mat m m ZH4D 260,16
Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m Ν9Μ6 491,06
Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 369,11

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

Κωδικός Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, δεύτερη θύρα USB και Συσκευή αναπαραγωγής 
CD

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η 
προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο 

υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



24/7/2014
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 VTi 120 ACCESS 1.6 VTi 120 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 21.100,00 23.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 VTi 120 Niv1 (F1) 3008 1.6 VTi 120 Niv2 (F1)

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D CA5 04 A0 F1 1PTB SY H CA5 04 A0 F1

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.436,59 16.895,12

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 ACCESS 1.6 VTi 120 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

─ m ZV02 252,03

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

─ m ZD09 143,74

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l UB01 0,00
Air Condition l ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLWC 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι ─ l WLWI 0,00

─ m WLWF 574,80

─ m UB09 952,85

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ 9QFX 0,00

─ l 05FX / 06FR 0,00

─ m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l 0,00
Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 17" diamante AREGIA ─ l ZH47 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 559,35
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV2: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 24.100,00 25.600,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 THP 155 Niv2 GRIP (F1) 3008 1.6 THP 155 Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H CC6 04 A0 F1 1PTB SY P CC6 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.489,43 18.540,65

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
Grip Control l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 143,74

m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 512,20
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι l l WLWI 0,00

m m WLWF 574,80

m m UB09 952,85

─ m UB11 1.290,24

─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 559,35
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και 
σύστημα πλύσης προβολέων

WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV2: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV3: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα 
οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται 
με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε 
σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 BVA ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 BVA ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 25.600,00 27.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 THP 155 BVA Niv2 GRIP (F1) 3008 1.6 THP 155 BVA Niv3 GRIP (F0)

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H CCM 04 A0 F1 1PTB SY P CCM 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.578,86 19.630,08

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 BVA ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 BVA ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
Grip Control l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 143,74

m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 512,20
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι l l WLWI 0,00

m m WLWF 574,80

m m UB09 952,85

─ m UB11 1.290,24

─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 559,35
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και 
σύστημα πλύσης προβολέων

WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV2: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV3: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα 
οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται 
με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε 
σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE GRIP 1.6 HDi 115 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 23.100,00 25.100,00 26.600,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 HDi 115 Niv1 (F0/F1) 3008 1.6 HDi 115 Niv2 GRIP (F0/F1) 3008 1.6 HDi 115 Niv3 GRIP (F0)

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D BM6 04 A0 F0/F1 1PTB SY H BM6 04 A0 F0/F1 1PTB SY P BM6 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.852,85 18.287,80 19.339,02

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE GRIP 1.6 HDi 115 ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l l 0,00
Grip Control ─ l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l l 0,00

─ m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l l 0,00

─ l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

─ m l ZD09 143,74

─ m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ ─ m UB06 512,20
Air Condition l ─ ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια κάτω από το τιμόνι l ─ ─ WLWC 0,00

─ l l WLWI 0,00

─ m m WLWF 574,80

─ m m UB09 952,85

─ ─ m UB11 1.290,24

─ ─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ ─ 9QFX 0,00

─ l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ ─ l ISFX / ITFR 0,00

─ m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l l 0,00

─ ─ l 0,00

Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA ─ l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 559,35
Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και 
σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι

WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV2: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV3: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα 
οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται 
με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε 
σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον 

παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACCESS 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACTIVE GRIP 1.6 e-HDi 115 ETG STT ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 23.800,00 26.200,00 27.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv1 (F1)

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D BMS 04 A0 F1 1PTB SY H BMS 04 A0 F0/F1 1PTB SY P BMS 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.300,00 19.060,16 20.111,38

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACCESS 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACTIVE GRIP 1.6 e-HDi 115 ETG STT ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l l 0,00
Grip Control ─ l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l l 0,00

─ m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l l 0,00

─ l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

─ m l ZD09 143,74

─ m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ ─ m UB06 512,20
Air Condition l ─ ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ ─ WLWC 0,00

─ l l WLWI 0,00

─ m m WLWF 574,80

─ m m UB09 952,85

─ ─ m UB11 1.290,24

─ ─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ ─ 9QFX 0,00

─ l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ ─ l ISFX / ITFR 0,00

─ m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l l 0,00

─ ─ l 0,00

Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA ─ l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 559,35
Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv2 GRIP 
(F0/F1)

3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv3 GRIP 
(F0)

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και 
σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH:  Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο 
τιμόνι
WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV2: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV3: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια 
στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα 
οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται 
με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε 
σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που 
καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον 

παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008 HYbrid4
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HYbrid4 85g STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 99g STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 35.600,00 37.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 2.0 HYBRID4 85g STT Niv2 (F1) 3008 HYBRID4 99g STT Niv3 (F1)

Κωδικός Υλικού 1PTB SY L BBW 04 A0 F1 1PTB SY X BBW 04 A0 F1

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 28.943,09 30.162,60

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HYbrid4 85g STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 99g STT ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

l l 0,00

m l ZV02 252,03

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι l l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Φιμέ πίσω κρύσταλλα l l VD09 0,00
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m UD03 81,30
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m OK01 528,46
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου m m UB06 512,20
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLWI 0,00

─ l WLWF 0,00

Κάμερα οπισθοπορείας ─ m UB09 487,80
Aισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα οπισθοπορείας ─ m UB11 918,70
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth ─ m XJ02 617,89
Sport δερμάτινο τιμόνι με διακοσμητικές ενθέσεις αλουμινίου και λογότυπο HYbrid4 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP MISTRAL ή IKOIA ─ l ISFX / ISFF 0,00

─ m Q1FX / Q1FP 1.081,30

Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l ─ ZH77 0,00
Ζάντες αλουμινίου 17" diamante SCALDIS ─ l ZH46 0,00
Ζάντες αλουμινίου 18΄΄ ICAUNA ─ m ZH51 434,96
KIT επισκευής ελαστικού l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 601,63
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 430,89

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Χειριστήριο επιλογής μεταξύ τεσσάρων τρόπων λειτουργίας HYbrid4: ZEV (κίνηση αποκλειστικά με τον 
ηλεκτροκινητήρα), AUTO, SPORT, ΑWD 
Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου 
του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

WIP NAV1: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod και 
χειριστήρια στο τιμόνι

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με το χρώμα Rich Oak) 

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Gris Shark), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ηλεκτρικό κάθισμα 
οδηγού και κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια 

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε 
σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 VTi 120 ACCESS 1.6 VTi 120 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 21.000,00 23.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 VTi 120 Niv1 3008 1.6 VTi 120 Niv2

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D CA5 04 A0 F0 1PTB SY H CA5 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.360,98 16.819,51

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 ACCESS 1.6 VTi 120 ACTIVE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού ─ m ZV02 252,03

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

─ l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

─ m ZD09 143,74

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l UB01 0,00
Air Condition l ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ WLWC 0,00
WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι ─ l WLWI 0,00

─ m WLWF 574,80

─ m UB09 952,85

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ 9QFX 0,00

─ l 05FX / 06FR 0,00

─ m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l 0,00
Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 17" diamante AREGIA ─ l ZH47 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 513,82
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός συνοδείας Follow 
me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης 
ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα 
χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά 
τζάμια και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή 
χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% 

αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 24.000,00 25.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 THP 155 Niv2 GRIP 3008 1.6 THP 155 Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H CC6 04 A0 F0 1PTB SY P CC6 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.413,82 18.459,35

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00

Grip Control l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 250,41

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 143,74

m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21

Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 81,79

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 512,20

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι l l WLWI 0,00

m m WLWF 574,80

m m UB09 952,85

─ m UB11 1.290,24

─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00

Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00

Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 513,82
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός συνοδείας Follow 
me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης 
ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και σύστημα 
πλύσης προβολέων

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες 
παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται με 
επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα 
χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά 
τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού (ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε σατινέ 
inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει 
την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή 

μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 155 BVA ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 BVA ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 25.500,00 27.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 THP 155 BVA Niv2 GRIP 3008 1.6 THP 155 BVA Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H CCM 04 A0 F0 1PTB SY P CCM 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.503,25 19.548,78

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 155 BVA ACTIVE GRIP 1.6 THP 155 BVA ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00

Grip Control l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l 0,00

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 250,41

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00

Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 143,74

m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21

Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 521,79

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 512,20
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια στο τιμόνι l l WLWI 0,00

m m WLWF 574,80

m m UB09 952,85

─ m UB11 1.290,24

─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00

Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00

Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l l ZH44 0,00

Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 513,82
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός συνοδείας Follow 
me home αυτόματης λειτουργίας

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης 
ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός και σύστημα 
πλύσης προβολέων

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας

WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, 
streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες 
παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν συνδυάζεται με 
επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα 
χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά 
τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού (ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά μαρσπιέ σε σατινέ 
inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει 
την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή 

μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/2/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE GRIP 1.6 HDi 115 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 23.000,00 25.000,00 26.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 HDi 115 Niv1 3008 1.6 HDi 115 Niv2 GRIP 3008 1.6 HDi 115 Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D BM6 04 A0 F0 1PTB SY H BM6 04 A0 F0 1PTB SY P BM6 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.777,24 18.212,20 19.257,72

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 115 ACCESS 1.6 HDi 115 ACTIVE GRIP 1.6 HDi 115 ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l l 0,00
Grip Control ─ l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l l 0,00

l l l 0,00

─ m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l l 0,00

─ l l YQ01 0,00

l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

─ m l ZD09 143,74

─ m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ ─ m UB06 512,20
Air Condition l ─ ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια κάτω από το τιμόνι l ─ ─ WLWC 0,00

─ l l WLWI 0,00

─ m m WLWF 574,80

─ m m UB09 952,85

─ ─ m UB11 1.290,24

─ ─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ ─ 9QFX 0,00

─ l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ ─ l ISFX / ITFR 0,00

─ m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l l 0,00

─ ─ l 0,00

Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA ─ l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 513,82
Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω
Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού 
πεδίου του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός 
και σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου 
χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου 
πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή 

φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/2/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACCESS 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACTIVE GRIP 1.6 e-HDi 115 ETG STT ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 23.700,00 26.100,00 27.600,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv1 3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv2 GRIP 3008 1.6 eHDi 115 ETG STT Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D BMS 04 A0 F0 1PTB SY H BMS 04 A0 F0 1PTB SY P BMS 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.224,39 18.984,55 20.030,08

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACCESS 1.6 e-HDi 115 ETG STT ACTIVE GRIP 1.6 e-HDi 115 ETG STT ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l l 0,00
Grip Control ─ l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l l 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω l l l 0,00

─ m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ ─ m ZV01 250,41
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης ─ l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l l 0,00

─ l l YQ01 0,00

l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00

─ m l ZD09 143,74

─ m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m l UD03 81,79
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m l ΟΚ01 521,79
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ─ l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ ─ m UB06 512,20
Air Condition l ─ ─ 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός ─ l l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, θύρα Jack, χειριστήρια στο τιμόνι l ─ ─ WLWC 0,00

─ l l WLWI 0,00

─ m m WLWF 574,80

─ m m UB09 952,85

─ ─ m UB11 1.290,24

─ ─ m XJ02 617,89

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης ─ l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l l 0,00
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα SIBAYAK TRAMONTANE l ─ ─ 9QFX 0,00

─ l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ ─ l ISFX / ITFR 0,00

─ m m Q1FX / Q1FR 1.077,72

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) ─ l l 0,00

─ ─ l 0,00

Τροχός 17'' με διακοσμητικό τάσι ΑΤΑΧ l ─ ─ ZH82 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA ─ l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 513,82
Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 401,30

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού 
πεδίου του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός 
και σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH:  Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου 
χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, 
δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν 

υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/2/2014

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HDi 150 ACTIVE GRIP 2.0 HDi 150 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 29.450,00 31.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 2.0 HDi 150 Niv2 GRIP 3008 2.0 HDi 150 Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H BB6 04 A0 F0 1PTB SY P BB6 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.437,40 20.430,89

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HDi 150 ACTIVE GRIP 2.0 HDi 150 ALLURE GRIP CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
Grip Control l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Dynamic Rolling Control: Σύστημα ελέγχου κλίσης πίσω άξονα l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00

l l 0,00

m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 265,04
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 149,27

m m ZE13 730,08

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 130,08
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 82,28
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 515,12
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 495,93
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00

l l WLWI 0,00

m m WLWF 564,23

m m UB09 881,30

─ m UB11 1.279,67

─ m XJ02 626,02

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.057,89

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 539,84
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 436,75

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω
Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού 
πεδίου του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός 
και σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH:  Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου 
χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE 
(δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι 
ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως 

ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HDi 160 BVA ACTIVE 2.0 HDi 160 BVA ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 31.000,00 32.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 2.0 HDi 160 BVA Niv2 3008 2.0 HDi 160 BVA Niv3 

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H BBM 04 A0 F0 1PTB SY P BBM 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 20.419,51 21.453,66

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HDi 160 BVA ACTIVE 2.0 HDi 160 BVA ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Dynamic Rolling Control: Σύστημα ελέγχου κλίσης πίσω άξονα l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00

l l 0,00

m l ZV02 252,03

Distance Alert: Σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης προπορευόμενου οχήματος ─ m ZV01 265,04
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ─ l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

m l ZD09 149,27

m m ZE13 730,08

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 130,08
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια m l UD03 82,28
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m l ΟΚ01 515,12
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου ─ m UB06 495,93
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00

l l WLWI 0,00

m m WLWF 564,23

m m UB09 881,30

─ m UB11 1.279,67

─ m XJ02 626,02

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

─ l ISFX / ITFR 0,00

m m Q1FX / Q1FR 1.057,89

Κινητό πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 3 επίπεδα l l 0,00
Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

─ l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17" diamante AREGIA l l ZH47 0,00
Ζάντες αλουμινίου 18'' ICAUNA ─ m ZH51 438,70
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 539,84
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 436,75

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω
Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού 
πεδίου του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης φωτός 
και σύστημα πλύσης προβολέων

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και κάμερα οπισθοπορείας
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod, 
χειριστήρια στο τιμόνι και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου 
χώρου και κάμερα οπισθοπορείας
Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) 

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η 
επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) 
Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, πατάκια, 
κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια (ACTIVE) και αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE)

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι 
ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως 

ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 



25/2/2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

3008 HYbrid4
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HYbrid4 85g STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 99g STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 35.500,00 37.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 2.0 HYBRID4 85g STT Niv2 3008 HYBRID4 99g STT Niv3 

Κωδικός Υλικού 1PTB SY L BBW 04 A0 F0 1PTB SY X BBW 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 28.861,79 30.081,30

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HYbrid4 85g STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 99g STT ALLURE CODE

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
ESP και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00
ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη λειτουργία l l 0,00

l l 0,00

l l 0,00

m l ZV02 252,03

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι l l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

l l YQ01 0,00

l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

l l 0,00

Φιμέ πίσω κρύσταλλα l l VD09 0,00
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια ─ m UD03 81,30
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m OK01 528,46
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου m m UB06 512,20
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

l ─ WLWI 0,00

─ l WLWF 0,00

Κάμερα οπισθοπορείας ─ m UB09 487,80

─ m UB11 918,70

Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth ─ m XJ02 617,89
Sport δερμάτινο τιμόνι με διακοσμητικές ενθέσεις αλουμινίου και λογότυπο HYbrid4 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l 0,00
Αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού ─ l 0,00
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο l l 0,00
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l 0,00

l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP MISTRAL ή IKOIA ─ l ISFX / ISFF 0,00

─ m Q1FX / Q1FP 1.081,30

Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

l l 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" ISARA l ─ ZH77 0,00
Ζάντες αλουμινίου 17" diamante SCALDIS ─ l ZH46 0,00
Ζάντες αλουμινίου 18΄΄ ICAUNA ─ m ZH51 406,50
KIT επισκευής ελαστικού l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 544,72
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 430,89

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός/πίσω
Χειριστήριο επιλογής μεταξύ τεσσάρων τρόπων λειτουργίας HYbrid4: ZEV (κίνηση αποκλειστικά με 
τον ηλεκτροκινητήρα), AUTO, SPORT, ΑWD 
Head-Up Display: Εγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού 
πεδίου του οδηγού

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου 

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίουΠακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι
WIP NAV: Σύστημα Navigation, αναδιπλούμενη οθόνη 7'', Βluetooth, Ράδιο CD 
MP3/WMA/ACC/FLAC/OGG, streaming audio, θύρες mini jack & USB & συμβατότητα με ipod και 
χειριστήρια στο τιμόνι

Aισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου και κάμερα 
οπισθοπορείας

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με το χρώμα Rich Oak) 

Επένδυση καθισμάτων: Δέρμα CUIR TRAMONTANE ή GUERANDE (η επένδυση Guerande δεν 
συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Gris Shark), θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ηλεκτρικό 
κάθισμα οδηγού και κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια 

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να 
επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην 

εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 


