
 TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 11.100,00 11.300,00 12.150,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 3P 1.0 VTi 68 Niv1 (20) 108 3P 1.0 VTi 68 Niv2 (20) 108 3P 1.0 VTi 68 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A3 E RC5 B0 A0 20 1PB1 A3 F RC5 B0 A0 20 1PB1 A3 L RC5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.403,41 8.531,87 9.169,27

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l l 0,00
Hill Assist l l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00
Air Condition l l l 0,00
Ράδιο MP3 με 2 ηχεία, jack, USB l - - 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 - l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος - l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι - l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ - l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας - m l RG12 139,51
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα - m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης - m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες - m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων - m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο - m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren - m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων 
σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα 
Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) - m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) - m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) - m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  - m m D318 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, 
Red Purple)  - m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, 
Noir Caldera)  - m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Curitiba l - - IIFO 0,00
Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το 
εξωτερικό χρώμα - l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς 
καθρέπτες σε χρώμα Gris Gallium)  - m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε 
χρώμα Gris Carlinite)  - m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 
και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  - m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος

Ο τιμοκάλογος ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 S&S ACCESS 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 11.450,00 11.650,00 12.500,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 3P 1.0 VTi 68 S&S Niv1 (20) 108 3P 1.0 VTi 68 S&S Niv2 (20) 108 3P 1.0 VTi 68 S&S Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A3 E RCJ B0 A0 20 1PB1 A3 F RCJ B0 A0 20 1PB1 A3 L RCJ B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.678,21 8.806,67 9.444,07

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 S&S ACCESS 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l l 0,00
Hill Assist l l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00
Air Condition l l l 0,00
Ράδιο MP3 με 2 ηχεία, jack, USB l - - 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 - l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος - l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι - l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ - l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας - m l RG12 139,51
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα - m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης - m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες - m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων - m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο - m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren - m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων 
σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα 
Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) - m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) - m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) - m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  - m m D318 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, 
Red Purple)  - m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, 
Noir Caldera)  - m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Curitiba l - - IIFO 0,00
Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το 
εξωτερικό χρώμα - l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς 
καθρέπτες σε χρώμα Gris Gallium)  - m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε 
χρώμα Gris Carlinite)  - m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 
και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  - m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.000,00 12.850,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 3P 1.0 VTi 68 ETG Niv2 (20) 108 3P 1.0 VTi 68 ETG Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A3 F RCP B0 A0 20 1PB1 A3 L RCP B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.047,32 9.684,72

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, χειριστήρια 
στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων l l VH04 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση επιλογέα 
ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης) - m D404 492,36
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό 
χρώμα m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα Blanc 
Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French 
Blue) m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & Noir 
Caldera)  m m D318 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, Red 
Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir 
Caldera)  m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες 
σε χρώμα Gris Gallium)  m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα 
Gris Carlinite)  m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και 
εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 11.850,00 12.700,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 3P 1.2 PureTech 82 Niv2 (20) 108 3P 1.2 PureTech 82 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A3 F KQ5 B0 A0 20 1PB1 A3 L KQ5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.968,29 9.605,69

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, χειριστήρια 
στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας l l RG12 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση επιλογέα 
ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης) - m D404 492,36
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό 
χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα Blanc 
Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French 
Blue) m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & Noir 
Caldera)  m m D318 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, Red 
Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir 
Caldera)  m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες 
σε χρώμα Gris Gallium)  m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα 
Gris Carlinite)  m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και 
εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 11.500,00 11.700,00 12.550,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 5P 1.0 VTi 68 Niv1 (20) 108 5P 1.0 VTi 68 Niv2 (20) 108 5P 1.0 VTi 68 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A5 E RC5 B0 A0 20 1PB1 A5 F RC5 B0 A0 20 1PB1 A5 L RC5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.709,11 8.837,56 9.474,96

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACCESS 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l l 0,00
Hill Assist l l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00
Air Condition l l l 0,00
Ράδιο MP3 με 2 ηχεία, jack, USB l - - 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 - l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος - l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι - l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ - l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας - m l RG12 139,51
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα - m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης - m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες - m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων - m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο - m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren - m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων 
σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα 
Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) - m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) - m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) - m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) - m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  - m m D318 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, 
Red Purple)  - m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, 
Noir Caldera)  - m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Curitiba l - - IIFO 0,00
Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το 
εξωτερικό χρώμα - l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς 
καθρέπτες σε χρώμα Gris Gallium)  - m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε 
χρώμα Gris Carlinite)  - m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 
και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  - m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος

Ο τιμοκάλογος ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 S&S ACCESS 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 11.850,00 12.050,00 12.900,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 5P 1.0 VTi 68 S&S Niv1 (20) 108 5P 1.0 VTi 68 S&S Niv2 (20) 108 5P 1.0 VTi 68 S&S Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A5 E RCJ B0 A0 20 1PB1 A5 F RCJ B0 A0 20 1PB1 A5 L RCJ B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 8.983,90 9.112,36 9.749,76

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 S&S ACCESS 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l l 0,00
Hill Assist l l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00
Air Condition l l l 0,00
Ράδιο MP3 με 2 ηχεία, jack, USB l - - 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 - l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος - l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι - l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ - l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας - m l RG12 139,51
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα - m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης - m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες - m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων - m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο - m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren - m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων 
σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα 
Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) - m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με 
τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

- m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά 
χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- - m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) - m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) - m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) - m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) - m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) - m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  - m m D318 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, 
Red Purple)  - m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, 
Noir Caldera)  - m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Curitiba l - - IIFO 0,00
Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το 
εξωτερικό χρώμα - l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς 
καθρέπτες σε χρώμα Gris Gallium)  - m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε 
χρώμα Gris Carlinite)  - m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 
και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  - m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.400,00 13.250,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 5P 1.0 VTi 68 ETG Niv2 (20) 108 5P 1.0 VTi 68 ETG Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A5 F RCP B0 A0 20 1PB1 A5 L RCP B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.353,01 9.990,41

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Τροχοί 14" με διακοσμητικό τάσι Xourel l - 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, χειριστήρια 
στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων l l VH04 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση επιλογέα 
ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης) - m D404 492,36
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό 
χρώμα m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα Blanc 
Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French 
Blue) m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & Noir 
Caldera)  m m D318 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, Red 
Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir 
Caldera)  m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες 
σε χρώμα Gris Gallium)  m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα 
Gris Carlinite)  m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και 
εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.250,00 13.100,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 5P 1.2 PureTech 82 Niv2 (20) 108 5P 1.2 PureTech 82 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 A5 F KQ5 B0 A0 20 1PB1 A5 L KQ5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.273,98 9.911,38

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, χειριστήρια 
στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας l l RG12 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια και διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα m m VD10 193,50
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση επιλογέα 
ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης) - m D404 492,36
Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό 
χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά χρώματα Blanc 
Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε μαύρο 
γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα 
Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική πρόσοψη 
ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Bleu 
Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D312 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French 
Blue) m m D313 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet ) m m D314 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D315 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D316 413,01
Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & Noir 
Caldera)  m m D318 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French Blue, Red 
Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir 
Caldera)  m m D352 413,01

Επένδυση καθισμάτων Carolight  με κόκκινο & μπλε καρό ή καφέ & μωβ καρό ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα l l IJFL / IJFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Bi-ton Red Purple ή Blue Smalt / Gris Gallium (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες 
σε χρώμα Gris Gallium)  m m J460 682,93

Bi-ton Gris Gallium / Gris Carlinite (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα 
Gris Carlinite)  m m J461 682,93

Bi-ton Red Purple ή Rouge Scarlet ή French Blue / Noir Caldera (περιλαμβάνει διακοσμητικό Dual 2 και 
εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα Noir Caldera)  m m J462 682,93

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan
Τα Bi-ton επιφέρουν επιπρόσθετη χρέωση μεταλλικού χρώματος
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.600,00 13.450,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 Niv2 (20) 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B3 F RC5 B0 A0 20 1PB1 B3 L RC5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.505,85 10.143,25

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας m l RG12 139,51
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Ο τιμοκάλογος ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 12.950,00 13.800,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 S&S Niv2 (20) 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 S&S Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B3 F RCJ B0 A0 20 1PB1 B3 L RCJ B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.780,65 10.418,05

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας m l RG12 139,51
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.300,00 14.150,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 ETG Niv2 (20) 108 TOP ! 3P 1.0 VTi 68 ETG Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B3 F RCP B0 A0 20 1PB1 B3 L RCP B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.021,30 10.658,70

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων l l VH04 0,00
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια  m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 3Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.150,00 14.000,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 3P 1.2 PureTech 82 Niv2 (20) 108 TOP ! 3P 1.2 PureTech 82 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B3 F KQ5 B0 A0 20 1PB1 B3 L KQ5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.942,28 10.579,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας l l RG12 0,00
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.000,00 13.850,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 Niv2 (20) 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B5 F RC5 B0 A0 20 1PB1 B5 L RC5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 9.811,54 10.448,94

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ACTIVE 1.0 VTi 68 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας m l RG12 139,51
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Ο τιμοκάλογος ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock
*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.350,00 14.200,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 S&S Niv2 (20) 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 S&S Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B5 F RCJ B0 A0 20 1PB1 B5 L RCJ B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.086,34 10.723,74

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 S&S ACTIVE 1.0 VTi 68 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας m l RG12 139,51
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.700,00 14.550,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 ETG Niv2 (20) 108 TOP ! 5P 1.0 VTi 68 ETG Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B5 F RCP B0 A0 20 1PB1 B5 L RCP B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.326,99 10.964,39

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.0 VTi 68 ETG ACTIVE 1.0 VTi 68 ETG ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων l l VH04 0,00
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια  m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

108 TOP ! 5Θυρο AM20
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 13.550,00 14.400,00
Περιγραφή Μοντέλου 108 TOP ! 5P 1.2 PureTech 82 Niv2 (20) 108 TOP ! 5P 1.2 PureTech 82 Niv3 (20)
Κωδικός Υλικού 1PB1 B5 F KQ5 B0 A0 20 1PB1 B5 L KQ5 B0 A0 20

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.247,97 10.885,37

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00
ESC (Electronic Stability Control), ASR l l 0,00
Hill Assist l l 0,00
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλαϊνοί και οροφής l l 0,00
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης l l 0,00
Πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l 0,00
Αλεξήλια οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη l l 0,00
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Air Condition l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00
Ανακλινόμενα πίσω παράθυρα l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδίου l l 0,00
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα l l 0,00
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος l l 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Brecola l - 0,00
Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος l - 0,00
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7'' με λειτουργία Mirror Screen, Bluetooth, USB, jack, 4 ηχεία, 
χειριστήρια στο τιμόνι l l WLVB 0,00

Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και κεντρικής κονσόλας σε χρώμα γκρι σατινέ l - 0,00
Περιοριστής ταχύτητας l l RG12 0,00
Διακοσμητικό χρώμιο στα πλαϊνά παράθυρα l l 0,00
Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε μαύρο χρώμα l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m l PR01 71,54
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες m l RJ04 240,00
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων m l VH04 118,05
Ηλεκτρονικό στροφόμετρο m l CS02 77,40
Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα γκρι σατινέ και πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και βάση 
επιλογέα ταχυτήτων σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό - l 0,00

Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές σε χρώμιο - l YI07 0,00
Σκούρα πίσω τζάμια m l VD10 193,50
Ζάντες Αλουμινίου 15" Thorren m l ZH5X 489,43
Κάμερα οπισθοπορείας - m UB02 188,62
Active City Brake (Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής 
σύγκρουσης) - m D404 492,36

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί - m WX33 347,32
Pack Auto: Αυτόματος κλιματισμός και αυτόματη λειτουργία προβολέων - m WX34 416,91
Décor Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας, ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ 
ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (στις εκδόσεις Active περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m m ENFO 117,07

Décor Aikinite: Διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε χρώμα Aikinite (διατίθεται στα εξωτερικά 
χρώματα Blanc Lipizan, Red Purple, Gris Gallium, Gris Carlinite & Noir Caldera) - m ENFL 117,07

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα (περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι)

m - ENGD 137,56

Décor Μαύρο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε λευκό χρώμα - m ENGD 117,07

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι) m - ENGE 137,56

Décor Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας και διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό σε 
μαύρο γυαλιστερό - m ENGE 117,07

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFR 137,56

Décor Κόκκινο / Μαύρο: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε μαύρο γυαλιστερό, 
διακοσμητική πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται 
με τα εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFR 117,07

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue), (περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι)

m - ENFS 137,56

Décor Κόκκινο / Λευκό: Διακοσμητική πρόσοψη κεντρικής κονσόλας σε λευκό χρώμα, διακοσμητική 
πρόσοψη ταμπλό και διακοσμητικό λεβιέ ταχυτήτων σε κόκκινο χρώμα (δεν διατίθεται με τα 
εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt, Red Purple & French Blue) 

- m ENFS 117,07

Διακοσμητικό Sport (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Gris Carlinite, Bleu Smalt, Red Purple & 
Noir Caldera)  m m D318 413,01

Διακοσμητικό Diamond (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Gris Carlinite) m m D319 413,01
Διακοσμητικό Kilt (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Rouge Scarlet, Bleu Smalt & 
French Blue) m m D320 413,01

Διακοσμητικό Barcode (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D321 413,01
Διακοσμητικό Dressy (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Bleu Smalt & Noir Caldera) m m D322 413,01
Διακοσμητικό Tattoo (δεν διατίθεται σε εξωτερικό χρώμα Rouge Scarlet) m m D323 413,01
Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt, French 
Blue, Red Purple)  m m D351 413,01

Διακοσμητικό Playlist (δεν διατίθεται σε εξωτερικά χρώματα Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris 
Carlinite, Noir Caldera)  m m D352 413,01

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα γκρι ανθρακί (δεν διατίθεται σε εξωτερικό 
χρώμα Noir Caldera) m m UP08 152,85

Υφασμάτινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή σε χρώμα Red Purple  (δεν διατίθεται σε εξωτερικά 
χρώματα Rouge Scarlet, Bleu Smalt & French Blue) m m UP10 152,85

Επένδυση καθισμάτων Maille Rayura Noir / Grey l l IKFT 0,00
Δερμάτινη επένδυση Noir Mistral (περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός) - m ΙΝFX 938,21
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 299,67
Χρώμα Rouge Scarlet m m Y2P0 193,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Lipizan

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL 3θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 3P 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 
PLUS 3P

Τελική Λιανική Τιμή 16.450,00 17.600,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 3P 1.6 BlueHDi 75 Niv2 208 FL 3P 1.6 BlueHDi 75 Niv2 

Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L KM5 B0 A0 E0 1PIA A3 L KM5 B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.995,93 12.770,73

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 3P 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE PLUS 3P
Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - - 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 504,07

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 317,07

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 204,88

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Kεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 260,16

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 75,61

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 198,37

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 495,93

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 613,01

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 271,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 526,83

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 512,20

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l - ZH38 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων m - ZH6S 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - l ZHAJ 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 516,26

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
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208 FL 3θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 
3P

1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 
PLUS 3P

Τελική Λιανική Τιμή 17.600,00 18.750,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 3P 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv2 208 FL 3P 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv2 

Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L KEJ B0 BM E0 1PIA A3 L KEJ B0 BM E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.834,96 13.609,76

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 3P 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE PLUS 
3P

Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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 UF01 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλευρικοί και Οροφής l l NF04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 504,07

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 204,88

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Αεροτομή οροφής (5ης πόρτας) l l DF24 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 317,07

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l RJ04 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Kεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 235,77

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 75,61

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 198,37

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 495,93

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 613,01

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 271,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 526,83

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 512,20

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l - ZH38 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων m - ZH6S 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - l ZHAJ 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 516,26

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL 3θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACTIVE 
3P

1.2 PureTech ACTIVE 
PLUS 3P

Τελική Λιανική Τιμή 14.250,00 15.400,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 3P 1.2 PureTech 82 Niv2 208 FL 3P 1.2 PureTech 82 Niv2

Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L KQ5 B0 A0 E0 1PIA A3 L KQ5 B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.858,05 11.696,91

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACTIVE 3P 1.2 PureTech ACTIVE PLUS 3P
Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - - 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 499,19

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 194,47

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Kεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 243,90

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 77,89

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 190,57

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 494,31

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 619,84

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 266,99

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 533,98

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων l - ZH39 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων m - ZH75 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - l ZHAI 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 521,14

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 521,14

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL 3θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE 3P

1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE PLUS 3P

Τελική Λιανική Τιμή 15.550,00 16.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 3P 1.2 PureTech 82 ETG 
Niv2 

208 FL 3P 1.2 PureTech 82  ETG 
Niv2

Κωδικός Υλικού 1PIA A3 L KQV B0 A0 E0 1PIA A3 L KQV B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.839,35 12.678,21

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE 3P

1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE PLUS 3P

Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 499,19

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Αεροτομή οροφής (5ης πόρτας) l l DF24 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 194,47

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Kεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων - l JB01 243,90

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 77,89

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 190,57

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 494,31

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 619,84

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 266,99

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 533,98

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων l - ZH39 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων m - ZH75 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - l ZHAI 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 521,14

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 521,14

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 411,38

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL GTi 

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 208 S&S GTi 3P

Τελική Λιανική Τιμή 24.800,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 3P 1.6 THP 208 GTi

Κωδικός Υλικού 1PIA A3 W KJK B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.094,80

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 208 S&S GTi 3P
Κωδικός 

Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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 και λειτουργία Cornering l PR03 0,00

Νέοι premium ελλειπτικοί προβολείς με φώτα ημέρας και flash LED τεχνολογίας Flat Guide l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

Μάσκα GTi και γρίλια με σχέδιο καρό αγωνιστικής σημαίας με επιχρωμιωμένα στοιχεία, με έντονο χρωμιωμένο 
περίγραμμα και κόκκινη διακοσμητική λωρίδα κάτω από το λογότυπο l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων που καταλήγει σε λογότυπο GΤi (στο πίσω μέρος) l 0,00

Διπλή χρωμιωμένη τραπεζοειδής απόληξης εξάτμισης Gti l HZ01 0,00

Χρωμιωμένα καλύμματα καθρεφτών l YI19 0,00

Sport αεροτομή στο χρώμα του αμαξώματος (ενσωματώνει φως φρένων 3D LED) l DF20 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l RE07 0,00

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης 
ηλεκτροχρωμίου

l WV33 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού (συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου στην 
πλευρά του οδηγού) l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l HU02 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 tweeter, θύρα USB / Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές l WL3M 0,00

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG & MIRROR 
SCREEN με φωνητικές εντολές m WL3R 653,66

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l UB01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή σύγκρουσης) m D401 347,97

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω και σύστημα Park Assist (σύστημα που ανιχνεύει το χώρο 
στάθμευσης και λειτουργεί ανάλογα το τιμόνι για να παρκάρει στον επιλεγμένο χώρο. Ο οδηγός ελέγχει 
συμπλέκτη, γκάζι, φρένο, αλλαγή ταχυτήτων)

m UB08 560,98

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m UB09 255,28

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω, σύστημα Park Assist (σύστημα που ανιχνεύει το χώρο 
στάθμευσης και λειτουργεί ανάλογα το τιμόνι για να παρκάρει στον επιλεγμένο χώρο. Ο οδηγός ελέγχει 
συμπλέκτη, γκάζι, φρένο, αλλαγή ταχυτήτων) και Κάμερα Οπισθοπορείας

m UB10 -79,67

SAFETY PACK: Περιλαμβάνει Active City Brake (περιλαμβάνει το Πακέτο Ορατότητας),  Κάμερα 
Οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

m J432 957,72

Pack HiFi JBL (περιλαμβάνει 8 ηχεία, subwoofer & ψηφιακό ενισχυτή) m UN01 456,10

Πανοραμική οροφή Cielo m OK01 512,20

Καθίσματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων l JB01 0,00

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

Sport Καθίσματα (τύπου "bucket") l 0,00

Διακοσμητικά πλαίσια αλουμινίου στο κατώφλι των θυρών με ένθετο λογότυπο Peugeot l EE18 0,00

Σπορ δερμάτινο περφορέ τιμόνι με εμφανείς κόκκινες ραφές, λογότυπο GTi και διακοσμητικό σατινέ χρωμίου l VH04 0,00

Πατάκια εμπρός και πίσω με κόκκινες ραφές (GTi) l SD35 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας l VD09 0,00

Επένδυση καθισμάτων Δέρμα Club Nappa και Ύφασμα Maille Caro με κόκκινες ραφές με ανάγλυφο λογότυπο 
GTi στο πάνω μέρος των μπροστινών καθισμάτων l 21FS 0,00

Εξωτερικό διακοσμητικό αυτοκόλλητο GTi Damier τοποθετημένο στην οροφή και το καπό (δεν συνδυάζεται με το 
εξωτερικό χρώμα ICE SILVER) m XI42 300,81

Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi CARBONE Diamante STORM με Ματ βερνίκι και εφεδρικό τροχό με ζάντα αλουμινίου 
17" l ZH3Q 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi CARBONE STORM Ματ βερνίκι και  εφεδρικό τροχό με ζάντα αλουμινίου 17" m ZHAT 219,51

Ζάντες αλουμινίου 17" GΤi CARBONE Diamante Noir Onyx με Γυαλιστερό βερνίκι και εφεδρικό τροχό με ζάντα 
αλουμινίου 17" m ZH3U 219,51

Χρώμα Blanc Nacre m ΟΜΜ6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m ΟΜΜ7 516,26

Μεταλλικό  χρώμα m 0ΜΜ0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 GT LINE 5P

Τελική Λιανική Τιμή 20.950,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 5P 1.6 BlueHDi 100 GT Line

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 T KE5 B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.230,08

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 GT LINE 5P
Κωδικός 

Option ή Code 
Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 UF01 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλευρικοί και Οροφής l NF04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου και λειτουργία Cornering l PR03 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) m D401 347,97

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l WV33 0,00

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

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

Νέα μάσκα τύπου EQUALIZER με κόκκινα στοιχεία και ένθετο λογότυπο GT Line l 0,00

Εξωτερικά καλύμματα καθρεφτών σε χρώμα Μαύρο (Noir) Perla Nera l YI45 0,00

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l RE07 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l RJ04 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες l HU02 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου l LE05 0,00

Kεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων l JB01 0,00
Σπορ δερμάτινο περφορέ τιμόνι με εμφανείς κόκκινες ραφές και διακοσμητικό σατινέ 
χρωμίου l VH04 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας l VD09 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

l WL3M 0,00

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m WL3R 613,01

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m UB01 271,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω και σύστημα Park Assist (σύστημα που 
ανιχνεύει το χώρο στάθμευσης και λειτουργεί ανάλογα το τιμόνι για να παρκάρει στον 
επιλεγμένο χώρο. Ο οδηγός ελέγχει συμπλέκτη, γκάζι, φρένο, αλλαγή ταχυτήτων)

m UB08 523,58

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m UB09 526,83

SAFETY PACK: Περιλαμβάνει Active City Brake (περιλαμβάνει το Πακέτο 
Ορατότητας),  Κάμερα Οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m J432 918,70

Pack HiFi JBL (περιλαμβάνει 8 ηχεία, subwoofer & ψηφιακό ενισχυτή) m UN01 504,07

Πανοραμική οροφή CIELO m OK01 512,20

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος l ΙΝ03 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l AL04 0,00

Sport Καθισματα (τύπου "bucket") l 0,00
Πλευρικά διακοσμητικά αλουμινιου στο κατωφλι των εμπρος θυρών με λογότυπο 
Peugeot l EE18

Χρωμιωμένη & εμφανής απόληξη εξάτμισης l HZ01
Eπένδυση καθισμάτων Mi-TEP PU OXFORD Mistral Noir / Rouge (Συνδυασμός TEP & 
Υφασμα, Μαύρο / Κόκκινο) με κόκκινες ραφές l 0NFS 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17" CAESIUM και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l ZHAR 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m 0MM7 516,26

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 FL 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 75 ACCESS 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 
PLUS

Τελική Λιανική Τιμή 16.500,00 16.850,00 18.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 5P 1.6 BlueHDi 75 Niv1 208 FL 5P 1.6 BlueHDi 75 Niv2 208 FL 5P 1.6 BlueHDi 75 Niv2 

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 F KM5 B0 A0 E0 1PIA A5 L KM5 B0 A0 E0 1PIA A5 L KM5 B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.017,07 12.272,36 13.044,72

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 75 ACCESS 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE PLUS
Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l - - 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l l 0,00

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

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - m m D401 504,07

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED - l l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l 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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00

Air Condition l l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m l RE07 317,07

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - m m WV33 204,88

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - - l HU02 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός 
καθισμάτων

- m l J2U6 235,77

Τιμόνι από αφρώδες υλικό l - - VH01

Δερμάτινο τιμόνι - l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας - m m VD09 75,61

Ηχοσύστημα με Ράδιο CD MP3, χειριστήρια τοποθετημένα πίσω από το τιμόνι, θύρα 
Jack, 2 ηχεία + 2 tweeter l - - WL1C 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι - l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

- m m WL3M 198,37

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG - m m WL3Q 495,93

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές - m m WL3R 613,01

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m m UB01 271,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας - m m UB09 526,83

Πανοραμική οροφή CIELO - m l OK01 512,20

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ETNICAL NOIR Mistral l - - 7AFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral - l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι BORE και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l - - ZH38 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - l - ZH38 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - m - ZH6S 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - - l ZHAJ 0,00

Χρώμα Blanc Nacre - m m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) - m m 0MM7 516,26

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 FL 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 S&S 
ACTIVE

1.6 BlueHDi 100 S&S 
ACTIVE PLUS

Τελική Λιανική Τιμή 18.000,00 19.150,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 5P 1.6 BlueHDi 100 
S&S Niv2 

208 FL 5P 1.6 BlueHDi 100 
S&S Niv2 

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L KEJ B0 BM E0 1PIA A5 L KEJ B0 BM E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.111,38 13.883,74

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 S&S 
ACTIVE

1.6 BlueHDi 100 S&S 
ACTIVE PLUS

Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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 UF01 0,00

6 Αερόσακοι: Oδηγού, Συνοδηγού, Πλευρικοί και Οροφής l l NF04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 504,07

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 204,88

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Αεροτομή οροφής (5ης πόρτας) l l DF24 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 317,07

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l RJ04 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός 
καθισμάτων

m l J2U6 235,77

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 75,61

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 198,37

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 495,93

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 613,01

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 271,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 526,83

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 512,20

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l - ZH38 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων m - ZH6S 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων - l ZHAJ 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 516,26

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*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 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 FL 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech ACTIVE 
PLUS

Τελική Λιανική Τιμή 14.300,00 14.650,00 15.800,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 5P 1.2 PureTech 82 
Niv1

208 FL 5P 1.2 PureTech 82 
Niv2

208 FL 5P 1.2 PureTech 82 
Niv2

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 F KQ5 B0 A0 E0 1PIA A5 L KQ5 B0 A0 E0 1PIA A5 L KQ5 B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.886,99 11.153,98 11.991,38

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech ACTIVE PLUS Κωδικός Option 
ή Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l - - 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l l 0,00

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

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - m m D401 499,19

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED - l l FE10 0,00

Πίσω φώτα LED l 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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - l l 0,00

Air Condition l l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - m l RE07 310,57

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - m m WV33 194,47

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες - l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - - l HU02 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός 
καθισμάτων

- m l J2U6 229,27

Τιμόνι από αφρώδες υλικό l - - VH01

Δερμάτινο τιμόνι - l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας - m m VD09 77,89

Ηχοσύστημα με Ράδιο CD MP3, χειριστήρια τοποθετημένα πίσω από το τιμόνι, θύρα 
Jack, 2 ηχεία + 2 tweeter l - - WL1C 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι - l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

- m m WL3M 190,57

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG - m m WL3Q 494,31

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές - m m WL3R 619,84

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m m UB01 266,99

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας - m m UB09 533,98

Πανοραμική οροφή CIELO - m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 - l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ETNICAL NOIR Mistral l - - 7AFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral - l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι BORE και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων l - - ZH39 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - l - ZH39 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - m - ZH75 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - - l ZHAI 0,00

Χρώμα Blanc Nacre - m m 0MM6 521,14

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) - m m 0MM7 521,14

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 FL 5Θυρο

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 S&S 
ETG ACTIVE

1.2 PureTech 82 S&S 
ETG ACTIVE PLUS

Τελική Λιανική Τιμή 15.950,00 17.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 FL 5P 1.2 PureTech 82 
Niv2 ETG

208 FL 5P 1.2 PureTech 82 
Niv2 ETG

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 L KQV B0 A0 E0 1PIA A5 L KQV B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 12.135,28 12.972,68

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE

1.2 PureTech 82 S&S ETG 
ACTIVE PLUS

Κωδικός 
Option ή Code 

Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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, Πλευρικοί και Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου l l PR01 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την αποφυγή 
σύγκρουσης) + ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ m m D401 499,19

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με φωτεινή 
υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

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

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Αεροτομή οροφής (5ης πόρτας) l l DF24 0,00

Air Condition l - 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός m l RE07 310,57

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m m WV33 194,47

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - l HU02 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες συνεχόμενης 
λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός 
καθισμάτων

m l J2U6 229,27

Δερμάτινο τιμόνι l l VH02

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 77,89

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία + 2 
tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια πάνω στο τιμόνι l l WL1J 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα 
USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR SCREEN με φωνητικές 
εντολές

m m WL3M 190,57

Pack Navi 1: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG m m WL3Q 494,31

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 619,84

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 266,99

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 533,98

Πανοραμική οροφή CIELO m l OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort l l 0,00

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων CRAN Mistral l l 40FX 0,00

Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι NIOBIUM και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων l - ZH39 0,00

Ζάντες αλουμινίου 15" AZOTE και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων m - ZH75 382,11

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Τechnical Grey και ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων - l ZHAI 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 521,14

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 521,14

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 411,38

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 FL 5Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 110 S&S 

ALLURE
1.2 PureTech 110 S&S 

EAT6 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 18.150,00 19.750,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.2 PureTech 110 
S&S Niv3

208 5P 1.2 PureTech 110 
S&S EAT6 Niv3 

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 H CQJ B0 A0 E0 1PIA A5 H CQQ B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.786,83 15.004,72

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 110 S&S 
ALLURE

1.2 PureTech 110 S&S 
EAT6 ALLURE

Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου και λειτουργία Cornering l l PR03 0,00

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με 
φωτεινή υπογραφή και φώτα ημέρας LED l l FE10 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την 
αποφυγή σύγκρουσης) m m D401 345,37

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και 
υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l WV33 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Νέα μάσκα τύπου Equalizer με 3D χρωμέ στοιχεία l l 0,00

Διακοσμητικά χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων l l 0,00

Χρωμιωμενα καλύμματα καθρεφτών l l 0,00

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l 0,00

Νέο διακοσμητικό μοτίβο COXET στο ταμπλό & χρωμιωμένοι σατινέ αεραγωγοί l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l RE07 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες 
συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες.

l l LE05 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων l l JB01 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία 
+ 2 tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR 
SCREEN με φωνητικές εντολές

l l WL3M 0,00

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m m WL3R 619,84

Pack HiFi JBL (περιλαμβάνει 8 ηχεία, subwoofer & ψηφιακό ενισχυτή) m m UN01 459,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m m UB01 270,89

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω και σύστημα Park Assist (σύστημα 
που ανιχνεύει το χώρο στάθμευσης και λειτουργεί ανάλογα το τιμόνι για να 
παρκάρει στον επιλεγμένο χώρο. Ο οδηγός ελέγχει συμπλέκτη, γκάζι, φρένο, 
αλλαγή ταχυτήτων)

m m UB08 556,42

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 533,98

SAFETY PACK: Περιλαμβάνει Active City Brake (περιλαμβάνει το Πακέτο 
Ορατότητας),  Κάμερα Οπισθοπορείας και Πισω αισθητήρες παρκαρίσματος m m J432 917,07

Πανοραμική οροφή CIELO m m OK01 494,31

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Sport Dynamique l l 0,00

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση απαλής υφής Nappa l l VH04 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας m m VD09 77,89

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων MAILLE 3D TECHMAT MISTRAL l l 0LFX 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Technical Grey και ρεζέρβα κανονικών 
διαστάσεων l l ZHAI 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Gravage Laser Blanc, noir Brillant και ρεζέρβα 
κανονικών διαστάσεων m m ZHAO 214,96

Ζάντες αλουμινίου 17" OXYZENE diamante και ρεζέρβα αλουμινίου κανονικών 
διαστάσεων m m ZH1B 382,11

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 521,14

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m m 0MM7 521,14

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 FL 5Θυρο
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S 

ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 21.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 5P 1.6 BlueHDi 120 S&S 
Niv3

Κωδικός Υλικού 1PIA A5 H KDK B0 A0 E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.794,31

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE
Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l 0,00

Προβολείς ομίχλης με διακοσμητικό χρωμίου και λειτουργία Cornering l PR03 0,00

Νέοι ελλειπτικοί προβολείς εμπρός διπλής απόχρωσης (μαύρο / χρώμιο) με 
φωτεινή υπογραφή και φώτα ημέρας LED l FE10 0,00

ΑCTIVE CITY BRAKE (Λειτουργία προειδοποίησης & φρεναρίσματος για την 
αποφυγή σύγκρουσης) m D401 347,97

ΠΑΚΕΤΟ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και 
υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l WV33 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

Νέα μάσκα τύπου Equalizer με 3D χρωμέ στοιχεία l 0,00

Διακοσμητικά χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων l 0,00

Χρωμιωμενα καλύμματα καθρεφτών l 0,00

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l 0,00

Νέο διακοσμητικό μοτίβο COXET στο ταμπλό & χρωμιωμένοι σατινέ αεραγωγοί l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l RE07 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα σε όλες τις πόρτες 
συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα αναγνώρισης εμποδίου και ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες.

l LE05 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων l JB01 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 4 ηχεία 
+ 2 tweeter, θύρα USB / Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι & MIRROR 
SCREEN με φωνητικές εντολές

l WL3M 0,00

Pack Navi 2: Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα 
Multimedia SMEG & MIRROR SCREEN με φωνητικές εντολές m WL3R 613,01

Pack HiFi JBL (περιλαμβάνει 8 ηχεία, subwoofer & ψηφιακό ενισχυτή) m UN01 456,10

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m UB01 278,05

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω και σύστημα Park Assist (σύστημα 
που ανιχνεύει το χώρο στάθμευσης και λειτουργεί ανάλογα το τιμόνι για να 
παρκάρει στον επιλεγμένο χώρο. Ο οδηγός ελέγχει συμπλέκτη, γκάζι, φρένο, 
αλλαγή ταχυτήτων)

m UB08 547,97

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω & Κάμερα οπισθοπορείας m UB09 526,83

SAFETY PACK: Περιλαμβάνει Active City Brake (περιλαμβάνει το Πακέτο 
Ορατότητας),  Κάμερα Οπισθοπορείας και Πισω αισθητήρες παρκαρίσματος m J432 918,70

Πανοραμική οροφή CIELO m OK01 512,20

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00

Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 2/3 - 1/3 l AL04 0,00

Καθίσματα τύπου Sport Dynamique l 0,00

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση απαλής υφής Nappa l VH04 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα και 5ης πόρτας l VD09 75,61

Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων MAILLE 3D TECHMAT MISTRAL l 0LFX 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Technical Grey και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων l ZHAJ 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" TITANE Gravage Laser Blanc, noir Brillant και ρεζέρβα 
μικρών διαστάσεων m ZHAP 222,76

Ζάντες αλουμινίου 17" OXYZENE diamante και ρεζέρβα μικρών διαστάσεων m ZH5G 388,62

Χρώμα Blanc Nacre m 0MM6 516,26

Χρώμα Textured (Ματ με υφή) m 0MM7 516,26

Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 406,50

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

FACELIFT



208 PRO AMD0

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

208 Pro AMD0
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.4 HDi 68 PRO
Τελική Λιανική Τιμή 15.900,00
Περιγραφή Μοντέλου 208 PRO 1.4 HDI 68 (D0)

Κωδικός Υλικού 1PIAADLBD5B0ACD0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.967,32

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.4 HDi 68 PRO CODE Τέλος 
Ταξινόμησης 

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 (με δυνατότητα απενεργοποίησης), 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 0,00
Πίσω φώτα LED l 0,00
Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στην 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
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l 0,00
Pack Visibilite: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και 
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00
Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 
ηχεία, θύρα USB και Jack, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 8,40
Pack Navi: Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 44,10
Pack Navi CD: Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0B 52,50

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m UB01 25,20
Διαχωριστικό καμπίνας - χώρου φόρτωσης με πλέγμα στο πάνω μέρος l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l 0,00
Yφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curve Mistral l 7BFX 0,00
Τροχοί 15" με διακοσμητικό τάσι Chrome και ρεζέρβα 15" l 0,00
Ζάντες αλουμινίου 15" Azote και ρεζέρβα 15" m ZH75 35,00
Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 28,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



208 PRO FL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

208 Pro ACE0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 75 PRO 
ACCESS

1.6 BlueHDi 75 PRO 
ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 15.500,00 16.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 208 PRO 1.6 BlueHDi 75 Niv1 (E0) 208 PRO 1.6 BlueHDi 75 Niv2 (E0)

Κωδικός Υλικού 1PIA AD F KM5 B0 AC E0 1PIA AD L KM5 B0 AC E0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.397,97 12.300,41

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 75 PRO ACCESS 1.6 BlueHDi 75 PRO ACTIVE CODE

Λιανική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

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 (με δυνατότητα απενεργοποίησης), Πλαïνοί και 
Οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Ρυθμιστής Ταχύτητας l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l
RCD + πρίζα Jack + 4 ηχεία + χειριστήρια στο τιμόνι l 0,00
Σύστημα Multimedia SMEG tri-tuner με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 
ηχεία, θύρα USB, Jack, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, χωρίς συσκευή 
αναπαραγωγής CD

- l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

Διακοσμητικό πλαίσιο χρωμίου στην γρίλια του μπροστινού προφυλακτήρα l 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 0,00
Κλιματισμός - l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l l 0,00
Προβολείς ομίχλης - l
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι - l 0,00
Μη θερμαινόμενο πίσω τζάμι l l 0,00
Διαχωριστικό καμπίνας - χώρου φόρτωσης με πλέγμα στο πάνω μέρος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00
Καθίσματα τύπου Confort l l 0,00
Υποβοήθηση παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση - m UB01 258,21
Δερμάτινο τιμόνι - m VH02 80,65
Πίσω φιμέ τζάμια - m VD09 47,72

Οθόνη τύπου SMEG + RCD + πρίζα usb/Jack + bluetooth + 6 ηχεία + χειριστήρια στο 
τιμόνι + πακέτο WiFi / Mirror Screen - m WL3M 176,10

Οθόνη τύπου SMEG + RCD + πρίζα usb/Jack + bluetooth + 6 ηχεία +  χειριστήρια στο 
τιμόνι + πακέτο WiFi / Mirror Screen + navi - m WL3R 645,20

Ζάντες αλουμινίου 16'' Titane - m ZH44 366,99
Ζάντες αλουμινίου 15'' Azote - m ZH6S 373,98
Blanc Banquise m m 0NWP 0,00
Gris Hurricane m m 0N9G 0,00
Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 337,40

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



        AMB7
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

301 AMB7
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE
Τελική Λιανική Τιμή 13.700,00 14.550,00
Περιγραφή Μοντέλου 301 1.2 PureTech 82 Niv1 (B7) 301 1.2 PureTech 82 Niv2 (B7)
Κωδικός Υλικού 1PM3 A4 H KQ5 B0 A0 B7 1PM3 A4 K KQ5 B0 A0 B7

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 10.444,16 11.089,37

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

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

Αερόσακος οδηγού l l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l l 0,00

Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής-θώρακα l l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l l 0,00

ESP l l 0,00

Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα l l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - l 0,00

Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι - l 0,00

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60/40 - l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος l l 0,00

Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l 0,00

Προβολείς ομίχλης - l 0,00

Air Condition l - 0,00

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

Φώτα Ημέρας l l 0,00

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

Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την 
εκκίνηση l l 0,00

R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και 
χειριστήρια στο τιμόνι - m WLQE 190,57

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 
ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι - m UB01 205,85

Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου 
αποσκευών l l 0,00

Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες l l 0,00
Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l RG03 0,00
Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του 
αμαξώματος - l 0,00

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

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l UE05 0,00

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

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

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

 Χρώμα Noir Onyx m m 0NXY 289,43

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 289,43

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

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

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*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. 



            AMB7
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

301 AMB7

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ETG S&S ACCESS

Τελική Λιανική Τιμή 14.650,00
Περιγραφή Μοντέλου 301 1.2 PureTech 82 ETG S&S Niv1 (B7)
Κωδικός Υλικού 1PM3 A4 H KQV B0 A0 B7

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 12.081,87
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ Πολύτεκνοι 0,00

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ETG S&S ACCESS CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

Τιμόνι ηλεκτρικής μεταβαλλόμενης υποβοήθησης ρυθμιζόμενο σε ύψος l 0,00

Αερόσακος οδηγού l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l 0,00

Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής-θώρακα l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP l 0,00

Μπροστινά ηλεκτρικά παράθυρα l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος l 0,00

Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l 0,00

Air Condition l 0,00

Φώτα Ημέρας l 0,00

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

Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την 
εκκίνηση l 0,00

Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου 
αποσκευών l 0,00

Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες l 0,00
Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου l 0,00

 Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l UE05 0,00

Διακοσμητικά τάσια 15"  "Bore" l 0,00

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

 Χρώμα Noir Onyx m 0NXY 289,43

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 289,43

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

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

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. *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. 



               AMB7
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

301 AMB7
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 ACCESS 1.6 BlueHDi 100 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 ALLURE
Τελική Λιανική Τιμή 16.800,00 17.250,00 18.400,00
Περιγραφή Μοντέλου 301 1.6 BlueHDi 100 Niv1 (B7) 301 1.6 BlueHDi 100 Niv2 (B7) 301 1.6 BlueHDi 100 Niv3 (B7)
Κωδικός Υλικού 1PM3 A4 H KE5 B0 A0 B7 1PM3 A4 K KE5 B0 A0 B7 1PM3 A4 N KE5 B0 A0 B7

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 13.974,70 14.358,13 15.311,42
Φόρος Πολυτελείας με ΦΠΑ Πολύτεκνοι 0,00 0,00 0,00

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 ACCESS 1.6 BlueHDi 100 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 ALLURE CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & 
Τ. ΤΑΞ.

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

Eξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι - l l 0,00

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

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ'ύψος l l l 0,00

Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος l l l
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

Φώτα Ημέρας l l l

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

R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και 
χειριστήρια στο τιμόνι - m l WLQE 182,11

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και R/CD με MP3, οθόνη στο ταμπλό, 4 
ηχεία, θύρα Jack & USB, Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι - m l UB01 196,75

Κεντρικό κλείδωμα με δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης κατά την 
εκκίνηση l l l

Άνοιγμα χώρου αποσκευών και τάπας βενζίνης από το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου l l l 0,00

Κλειδί με τηλεχειρισμό για κλείδωμα-ξεκλείδωμα και άνοιγμα χώρου 
αποσκευών l l l 0,00

Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες l l l 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l l RG03 0,00
Εξωτερικές χειρολαβές και κάλυμμα καθρεπτών 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

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l UE05 0,00

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

Ζάντες αλουμινίου 15"  "Harvey" - - l 0,00

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

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

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

 Χρώμα Noir Onyx m m m 0NXY 276,42

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 276,42

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

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

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*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

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 110 
Access

1.2 PureTech 110 
Active

Τελική Λιανική Τιμή 19.400,00 20.900,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.2 PureTech 110 
Niv1 (B6)

308 1.2 PureTech 110 
Niv2 (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F CQJ K0 A0 B6 1PT9 A5 L CQJ K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.747,97 15.889,43

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 110 
Access

1.2 PureTech 110 
Active CODE

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

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

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί 
και οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l - RG03 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l RG10 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

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me Ηome - l ΝΒ08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής - m HU13 92,68

Φιμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) - m VD10 92,68

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης πόρτας) - m OK01 687,80

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m UB01 233,17

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω - m UB03 365,85

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω - m  UB07 608,46

Air Condition l - RE01 0,00

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

Ηχοσύστημα με Radio CD-MP3, 4 ηχεία + 2 tweeter, θύρα Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πίσω από 
το τιμόνι l - WLSQ 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα 
USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι - l WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WLΒ2 572,20

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLΒ3 672,03

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμητικό σατινέ χρωμίου στη βάση - l 0,00

Λαβή χειροφρένου & επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση - 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

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL l - 1PFX 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές - l 1RFX 0,00

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE 
με διπλές ραφές. Περιλαμβάνει το πακέτο Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω & υποδοχή για 
πέδιλα ski & θήκες στη πλάτη των εμπρός καθισμάτων)

- m 0IFX / 1SFR 458,54

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών & χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - ZH2G 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - m ZH2R 269,92

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 601,30

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 601,30

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 423,74

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 130 
ACTIVE

1.2 PureTech 130 
ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 21.900,00 23.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.2 PureTech 130 Niv2 
(B6)

308 1.2 PureTech 130 Niv3 
(B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L CRK K0 A0 B6 1PT9 A5 P CRK K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.663,41 18.019,51

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 130 
ACTIVE

1.2 PureTech 130 
ALLURE CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) 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 FH05 0,00
6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί και 
οροφής οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l RG10 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 518,70

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 στην οθόνη αφής.

- m RG17 346,34

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

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home l l NB08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής m l HU13 92,68

Φυμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) m m VD10 92,68

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης πόρτας) m m OK01 687,80

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m - UB01 233,17

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 365,85

Κάμερα οπισθοπορείας - m UB07 266,99

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m -  UB07 608,46

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου - m UB08 724,55

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & Κάμερα Οπισθοπορείας - m UB10 991,54

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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα 
USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι l l WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WLB2 572,20

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLB3 672,03

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί εφεδρικού τροχού) - m UN01 518,70

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμητικό σατινέ χρωμίου στη βάση l l 0,00

Λαβή χειροφρένου & επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση 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

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

PACK COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski - l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω (καταργούνται τα φώτα LED) - l 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l - 1RFX 0,00

Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού και λειτουργία 
μασάζ - m WA87 270,89

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές. m l 0IFX / 1SFR 458,54

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια - m 1UFX 458,54

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport με Δέρματινη επένδυση (CUIR) CLUB NAPPA (MISTRAL ή  
GUERANDE), θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια - m 8DFX / 8DFR 1905,69

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων m m ZH2R / HiFi:ZH2T 269,92

Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - m ZH2U/ HiFi:ZH2X 458,54

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης θυρών  απο αλουμίνιο - m ΥE02 115,12

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 601,30

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 601,30

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 423,74

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 130 EAT6 
ACTIVE

1.2 PureTech 130 EAT6 
ALLURE 

Τελική Λιανική Τιμή 23.700,00 25.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.2 PureTech 130 EAT6 
Niv2 (B6)

308 1.2 PureTech 130 EAT6 
Niv3 (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L CRQ K0 A0 B6 1PT9 A5 P CRQ K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.058,54 19.414,63

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 130 
EAT6 ACTIVE

1.2 PureTech 130 
EAT6 ALLURE CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) 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 FH05 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί και 
οροφής οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l RG10 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 518,70

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 στην οθόνη αφής.

- m RG17 346,34

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

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home l l NB08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής m l HU13 92,68

Φυμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) m m VD10 92,68

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης πόρτας) m m OK01 687,80

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m - UB01 233,17

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 365,85

Κάμερα οπισθοπορείας - m UB07 266,99

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m -  UB07 608,46

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου - m UB08 724,55

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & Κάμερα Οπισθοπορείας - m UB10 991,54

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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα 
USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι l l WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WLB2 572,20

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLB3 672,03

Σύστημα Hi-Fi DENON (επιφέρει KIT επισκευής ελαστικών αντί της ρεζέρβας) - m UN01 518,70

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμητικό σατινέ χρωμίου στη βάση l l 0,00

Λαβή χειροφρένου & επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση 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

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

PACK COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski - l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω (καταργούνται τα φώτα LED) - l 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l - 1RFX 0,00

Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού και λειτουργία 
μασάζ - m WA87 270,89

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές. m l 0IFX / 1SFR 458,54

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια - m 1UFX 458,54

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport με Δέρματινη επένδυση (CUIR) CLUB NAPPA (MISTRAL ή  
GUERANDE), θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια - m 8DFX / 8DFR 1905,69

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων m m ZH2R / HiFi:ZH2T 269,92

Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - m ZH2U/ HiFi:ZH2X 458,54

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης θυρών  απο αλουμίνιο - m ΥE02 115,12

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 601,30

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 601,30

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 423,74

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 
ACCESS

1.6 BlueHDi 100 
ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 20.900,00 22.400,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 BlueHDi 100 Niv1 
(B6)

308 1.6 BlueHDi 100 Niv2 
(B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 F KEJ K0 A0 B6 1PT9 A5 L KEJ K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.186,99 16.292,68

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 
ACCESS

1.6 BlueHDi 100 
ACTIVE CODE

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l 0,00

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

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί και 
οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l - RG03 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας - l RG10 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

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home - l NB08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής - m HU13 89,43

Φιμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) - m VD10 89,43

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης πόρτας) - m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω - m UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω - m UB03 349,59

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω - m  UB07 580,49

Air Condition l - RE01 0,00

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

Ηχοσύστημα με Radio CD-MP3, 4 ηχεία + 2 tweeter, θύρα Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πίσω από το 
τιμόνι l - WLSQ 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα 
USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι - l WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WLΒ2 547,15

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLΒ3 643,09

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμητικό σατινέ χρωμίου στη βάση - l 0,00

Λαβή χειροφρένου & επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση - 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

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL l - 1PFX 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές - l 1RFX 0,00

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές. Περιλαμβάνει το πακέτο Confort (κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω & υποδοχή για πέδιλα ski 
& θήκες στη πλάτη των εμπρός καθισμάτων)

- m 0IFX / 1SFR 439,02

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών & χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Τροχός 16'' με διακοσμητικό τάσι CORAIL και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - ZH2G 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - m ZH2R 260,16

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 573,98

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 573,98

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 408,13

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 ALLURE 1.6 BlueHDi 120 GT LINE

Τελική Λιανική Τιμή 23.700,00 25.500,00 27.500,00

Περιγραφή Μοντέλου
308 1.6 BlueHDi 120 Niv2 

(B6)

308 1.6 BlueHDi 120 Niv3 

(B6)

308 1.6 BlueHDi 120 GT 

Line (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L KDK K0 BM B6 1PT9 A5 P KDK K0 BM B6 1PT9 A5 T KDK K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.260,16 18.544,72 19.991,87

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 ALLURE 1.6 BlueHDi 120 GT LINE CODE
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) l l l 0,00

ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00

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

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση - l l FH05 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός 

πλευρικοί και οροφής οροφής εμπρός/πίσω
l l l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l RG10 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) - m m YD01 495,93

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 στην οθόνη αφής.

- m m RG17 333,33

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

Προβολείς ομίχλης l l - PR01 0,00

Προβολείς ομίχλης LED - - l PR05 0,00

Φώτα ημέρας LED l l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l l 0,00

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 

εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home 
l l l ΝΒ08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής m l l HU13 89,43

Φυμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) m m l VD10 89,43

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης 

πόρτας)
m m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m - - UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l l UB03 349,59

Κάμερα οπισθοπορείας - m m UB07 255,28

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m - -  UB07 580,49

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου - m m UB08 692,68

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & Κάμερα Οπισθοπορείας - m m UB10 947,97

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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, 

θύρα USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι
l l - WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia 

SMEG
m m l WLB2 547,15

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia 

SMEG και συσκευή αναπαραγωγής CD
m m m WLB3 643,09

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

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακοσμητικό σατινέ χρωμίου στη 

βάση
l l - VH29 0,00

Σπορ δερμάτινο περφορέ τιμόνι 3 ακτίνων με κόκκινες διακοσμητικές ραφές και ένθετο χρωμίου 

στη βάση - - l VH05 0,00

Λαβή χειροφρένου & επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση l l l 0,00

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

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l l 0,00

PACK COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski - l l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω (καταργούνται τα φώτα LED) - l l 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l - - 1RFX 0,00

Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού και 

λειτουργία μασάζ - m m WA87 261,79

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO 

GUERANDE με διπλές ραφές. 
m l - 0IFX / 1SFR 439,02

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport με συνδυασμός TEP και ALCANTARA MISTRAL και πατάκια - m - 1UFX 439,02

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport  με συνδυασμός TEP και 'Υφασμα OXFORD Rouge με 

κόκκινες διακοσμητικές ραφές και πατάκια - - l 0NFJ

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport με Δέρματινη επένδυση (CUIR) CLUB NAPPA (MISTRAL ή  

GUERANDE), θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια - m - 8DFX / 8DFR 1821,14

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

αμαξώματος
l l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - - ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l - ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBI και εφεδρικός τροχος μικρών διαστάσεων - - l ZH2R / HiFi:ZH2T 0,00

Εξωτερικά καλύμματα καθρεφτών σε χρώμα Μαύρο (Noir Perla) - - l YI45

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης θυρών  απο 

αλουμίνιο - m l ΥE02 110,57

Σπορ πατάκια με λογότυπο GT Line - - l SD34

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m m 0MM5 573,98

Χρώμα Blanc Nacre m m m 0MM6 573,98

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 408,13

l Βασικός εξοπλισμός

m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 AMB6

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 EAT6 
ACTIVE

1.6 BlueHDi 120 EAT6 
ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 25.500,00 27.300,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6 
Niv2 (B6)

308 1.6 BlueHDi 120 EAT6 
Niv3 (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 L KDQ K0 A0 B6 1PT9 A5 P KDQ K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.609,76 19.894,31

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 EAT6 
ACTIVE

1.6 BlueHDi 120 EAT6 
ALLURE CODE

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l 0,00

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) με ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) 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 FH05 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί και 
οροφής οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l RG10 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 495,93

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 στην οθόνη αφής.

- 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

Πακέτο ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου, φωτισμός συνοδείας Follow me home l l ΝΒ08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό υποδοχής m l HU13 89,43

Φυμέ κρύσταλλα (2ης σειράς και 5ης πόρτας) m m VD10 89,43

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο (περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλο 5ης πόρτας) m m OK01 658,54

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω m - UB01 226,02

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m l UB03 349,59

Κάμερα οπισθοπορείας - m UB07 255,28

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m -  UB07 580,49

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου - m UB08 692,68

Park Assist & Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου & Κάμερα Οπισθοπορείας - m UB10 947,97

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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, 6 ηχεία, θύρα 
USB/Jack, χειριστήρια τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι l l WLST 0,00

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

PACK NAVI 1: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WLB2 547,15

PACK NAVI 2: Σύστημα Πλοήγησης (Navigation) ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG και 
συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLB3 643,09

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

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμητικό σατινέ χρωμίου στη βάση l l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο 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 COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski - l 0,00

Φωτισμός οροφής (πλαφονιέρα) εμπρός - πίσω (καταργούνται τα φώτα LED) - l 0,00

Καθίσματα τύπου Comfort με επένδυση 'Υφασμα METAX MISTRAL με εμφανείς ραφές l - 1RFX 0,00

Θερμαινόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού και λειτουργία 
μασάζ - m WA87 261,79

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport και επένδυση 'Υφασμα OXFORD MISTRAL ή GALDO GUERANDE με 
διπλές ραφές. m l 0IFX / 1SFR 439,02

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL και πατάκια - m 1UFX 439,02

Καθίσματα τύπου Dynamic Sport με Δέρματινη επένδυση (CUIR) CLUB NAPPA (MISTRAL ή  
GUERANDE), θερμαινόμενα καθίσματα, πατάκια - m 8DFX / 8DFR 1821,14

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" QUARTZ και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l - ZH2K 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" diamantee TOPAZE και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - l ZH2N 0,00

Zάντες αλουμινίου 17" diamantee RUBIS και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων m m ZH2R / HiFi:ZH2T 260,16

Zάντες αλουμινίου 18" diamantee SAPHIR και εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων - m ZH2U/ HiFi:ZH2X 439,02

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης θυρών  απο αλουμίνιο - m ΥE02 110,57

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 573,98

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 573,98

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 408,13

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
308 GT (AMB6)

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 205
Τελική Λιανική Τιμή 32.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 THP 205 GT (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 U KJK K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 23.268,29

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 205 CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l 0,00

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

ABS, EBD και Brake Assist l 0,00

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

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l FH05 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής 
εμπρός / πίσω l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l RG10 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί 
(Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) l YD01 0,00

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.

m RG17 333,33

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' l 0,00

Φώτα ημέρας LED l 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

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

l ΝΒ08 0,00

PACK SPORT ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Με το πλήκτρο SPORT αλλάζει ο φωτισμός στη κεντρική 
κονσόλα (από λευκός σε κόκκινος), εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες στο πίνακα 
οργάνων (ισχύς, ροπή, πίεση turbo), αλλάζει η χαρτογράφηση απόκρισης του γκαζιού και η 
χροιά ήχου του κινητήρα

l QM02 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής l HU13 0,00

Φιμέ πίσω κρύσταλλα & 5ης πόρτας l VD10 0,00

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m OK01 658,54

Προβολείς Ομίχλης + Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με ηχητικό και οπτικό 
σήμα l UB03 0,00

Κάμερα οπισθοπορείας m UB07 255,28

Έλεγχος Τυφλού Σημείου (Blind Spot Information) + Σύστημα Υποβοήθησης στάθμευσης 
(City Park) m UB08 692,68

Κάμερα οπισθοπορείας + Σύστημα Ελέγχου Τυφλού Σημείου (Blind Spot Information) + 
Σύστημα Υποβοήθησης στάθμευσης (City Park) m UB10 947,97

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

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής. Το σύστημα 
SMEG περιλαμβάνει: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 
ηχεία, θύρα USB / Jack, χειριστήρια πάνω στο τιμόνι

l WLB2 0,00

Σπορ δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων (pleine fleur) με κόκκινες ραφές, ενσωματωμένα χειριστήρια 
και διακόσμηση σε σατινέ χρώμιο και λογότυπο GT στη βάση l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l 0,00

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

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l 0,00

Καθίσματα τύπου Sport l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL (μαύρo) με κόκκινες 
διακοσμητικές ραφές l 1UFJ 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l 0,00

Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με υποδοχή για πέδιλα ski l 0,00

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

Μαύρα εξωτερικά καλύμματα καθρεφτών l 0,00

Zάντες αλουμινίου 18" DIAMANT (δεν συνδυάζονται με αλυσίδες χιονιού) l 0,00

Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων l ZH6H 0,00

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα, υποπόδιο και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης 
θυρών από αλουμίνιο l ΥE02 0,00

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m 0MM5 573,98

Χρώμα Blanc Nacre m 0MM6 573,98

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 408,13

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

308 GT (AMB6)

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 BlueHDi EAT6 180
Τελική Λιανική Τιμή 37.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 2.0 BlueHDi EAT6 180 GT (B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 A5 U KAQ K0 A0 B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 24.504,07

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 BlueHDi EAT6 180 CODE
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση l 0,00

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

ABS, EBD και Brake Assist l 0,00

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

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l FH05 0,00

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι οροφής εμπρός / 
πίσω l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l RG10 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί 
(Περιλαμβάνει Πρίζα 220V) l YD01 0,00

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.

m RG17 341,46

Εμπρός Προβολείς ''FULL LED'' l 0,00

Φώτα ημέρας LED l 0,00

Πίσω φώτα LED l 0,00

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

l ΝΒ08 0,00

PACK SPORT ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Με το πλήκτρο SPORT αλλάζει ο φωτισμός στη κεντρική κονσόλα 
(από λευκός σε κόκκινος), εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες στο πίνακα οργάνων (ισχύς, 
ροπή, πίεση turbo), αλλάζει η χαρτογράφηση απόκρισης του γκαζιού και η χροιά ήχου του 
κινητήρα

l QM02 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης 
εμποδίου l LE05 0,00

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

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής l HU13 0,00

Φιμέ πίσω κρύσταλλα & 5ης πόρτας l VD10 0,00

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο m OK01 666,67

Προβολείς Ομίχλης + Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με ηχητικό και οπτικό σήμα l UB03 0,00

Κάμερα οπισθοπορείας m UB07 266,67

Έλεγχος Τυφλού Σημείου (Blind Spot Information) + Σύστημα Υποβοήθησης στάθμευσης (City 
Park) m UB08 694,31

Κάμερα οπισθοπορείας + Σύστημα Ελέγχου Τυφλού Σημείου (Blind Spot Information) + Σύστημα 
Υποβοήθησης στάθμευσης (City Park) m UB10 920,33

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

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής. Το σύστημα SMEG 
περιλαμβάνει: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 9.7", Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα 
USB / Jack, χειριστήρια πάνω στο τιμόνι

l WLB2 0,00

Σπορ δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων (pleine fleur) με κόκκινες ραφές, ενσωματωμένα χειριστήρια και 
διακόσμηση σε σατινέ χρώμιο και λογότυπο GT στη βάση l 0,00

Δερμάτινο χειρόφρενο l 0,00

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων l 0,00

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

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση μέσης l 0,00

Καθίσματα τύπου Sport l 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός TEP / ALCANTARA MISTRAL (μαύρo) με κόκκινες 
διακοσμητικές ραφές l 1UFJ 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l 0,00

Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με υποδοχή για πέδιλα ski l 0,00

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

Μαύρα εξωτερικά καλύμματα καθρεφτών l 0,00

Zάντες αλουμινίου 18" DIAMANT (δεν συνδυάζονται με αλυσίδες χιονιού) l 0,00

Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων l ZH6H 0,00

PACK ALUMINIUM: Πεταλιέρα, υποπόδιο και διακοσμητικές πλευρικές λωρίδες βάσης θυρών 
από αλουμίνιο l ΥE02 0,00

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m 0MM5 554,47

Χρώμα Blanc Nacre m 0MM6 554,47

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 409,76

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

308 SW AMB6
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 

STYLE
1.6 BlueHDi 120 

STYLE ΕΑΤ6
Τελική Λιανική Τιμή 24.900,00 26.700,00

Περιγραφή Μοντέλου 308 1.6 BlueHDi 120 Niv2 
(B6)

308 1.6 BlueHDi 120 Niv2 
(B6)

Κωδικός Υλικού 1PT9 C5 L KDK K0 2P B6 1PT9 C5 L KDQ K0 2P B6

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.125,20 19.474,80

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 STYLE 1.6 BlueHDi 120 STYLE 
ΕΑΤ6 CODE

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.

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

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού, συνοδηγού, εμπρός πλευρικοί και αερόσακοι 
οροφής εμπρός/πίσω l l NF04 0,00

Προγραμματιζόμενος ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l RG10 0,00

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l VB09 0,00

Προβολείς ομίχλης l l PR01 0,00

Φώτα ημέρας LED l l 0,00

Πίσω φώτα LED l l 0,00

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

l l ΝΒ08 0,00

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
ανίχνευσης εμποδίου l l LE05 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα 
θερμοκρασίας l l HU13 0,00

Σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα l l VD10 0,00

Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο l l OK01 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω l l UB01 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω m m UB03 349,59

Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω m m  UB07 580,49

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

Σύστημα Multimedia SMEG+: οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7'' / 9.7" με τα 
πλήκτρα (ενσωματώνει τις λειτουργίες του κλιματισμού, συστημάτων υποβοήθησης 
της οδήγησης, τηλεφώνου κ.α.), Bluetooth, ραδιόφωνο, 6 ηχεία, θύρα USB, 
χειριστήρια στο τιμόνι (χωρίς συσκευή αναπαραγωγής CD)

l l WLST 0,00

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

NAVI 1: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής m m WLB2 547,15

NAVI 2: Σύστημα Navigation SMEG NAV ενσωματωμένο στην οθόνη αφής, και 
συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLB3 643,09

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ενσωματωμένα χειριστήρια και διακόσμηση σε σατινέ 
χρώμιο l l VH29 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 Dynamique l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο l l 0,00

PACK COMFORT:  Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και υποδοχή για πέδιλα ski l l AU02 0,00

Μπάρες οροφής σε απόχρωση γκρί αλουμινίου l l PQ02 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων: CRAN MISTRAL l l 1VFX 0,00

PACK LOOK: Κάλυμμα καθρεπτών και χειρολαβές ανοίγματος θυρών στο χρώμα 
του αμαξώματος l l RZ89 0,00

Zάντες αλουμινίου 16" Pure TOPAZE (χωρίς διχρωμία και diamante φίνιρισμα) και 
εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l l ZH8A 0,00

Χρώμα Μεταλιζέ (Rouge Ultimate) m m 0MM5 573,98

Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 573,98

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 408,13

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -    Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise & Gris Hurricane

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 17.050,00 18.250,00 20.250,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 PureTech 82 Niv1 
(D0)

2008 1.2 PureTech 82 Niv2 
(D0)

2008 1.2 PureTech 82 Niv3 
(D0)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY F KQ5 B0 A0 D0 1PI4 SY L KQ5 B0 A0 D0 1PI4 SY H KQ5 B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.008,62 13.915,93 15.424,88

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ACCESS 1.2 PureTech 82 ACTIVE 1.2 PureTech 82 ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l - - 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - 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 και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης - l - 0,00

Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) - - l 0,00

Air Condition l 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

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack/USB, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth l - - WLV5 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG  με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι - l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m m WL0A 375,77

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD - m m WL0Β 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 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 Berline noir Mistral l - - 9AFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral ή Tokyo Brundy - l - 9BFX / 9BFQ 0,00

Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral ή 3D Shangai Brundy - - l 9DFX / 18FQ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Claudia Mistral - - m 3UFX 837,72

Ζάντες 15" με διακοσμητικό τάσι "Iode" l - - 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium - l l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre - m m Ν9Μ6 515,77

Μεταλλικό  χρώμα m m m 0MM0 384,07

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

AMD0



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 82 ETG S&S ACTIVE 

Τελική Λιανική Τιμή 19.600,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 PureTech 82 ETG S&S Niv2 (D0)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L KQV B0 BM D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.941,30

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 82 ETG S&S ACTIVE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP και ASR l 0,00

Αερόσακος οδηγού l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l 0,00

Πλαϊνοί αερόσακοι l 0,00

Αερόσακοι οροφής l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l 0,00

Προβολείς ομίχλης l 0,00

Air Condition l 0,00

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m RE07 229,27

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m WV33 138,54

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 375,77

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0Β 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 0,00

Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral ή Tokyo Brundy l 9BFX / 9BFQ 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m Ν9Μ6 515,77

Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 384,07

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 110 S&S ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 20.000,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 PureTech 110 S&S Niv 2 (D0)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L CQJ B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.243,09

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 110 S&S ACTIVE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP και ASR l 0,00

Αερόσακος οδηγού l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l 0,00

Πλαϊνοί αερόσακοι l 0,00

Αερόσακοι οροφής l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l 0,00

Προβολείς ομίχλης l 0,00

Air Condition l 0,00

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m RE07 229,27

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m WV33 138,54

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 375,77

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG , και συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0Β 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 0,00

Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral ή Tokyo Brundy l 9BFX / 9BFQ 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m Ν9Μ6 515,77

Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 384,07

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 21.500,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 Niv 2 (D0)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L CQQ B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.379,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 ACTIVE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP και ASR l 0,00

Αερόσακος οδηγού l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l 0,00

Πλαϊνοί αερόσακοι l 0,00

Αερόσακοι οροφής l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l 0,00

Προβολείς ομίχλης l 0,00

Air Condition l 0,00

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών m RE07 229,27

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m WV33 138,54

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 375,77

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG , και συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0Β 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 0,00

Χειρόφρενο αεροπορικού τύπου l 0,00

Καθίσματα τύπου Confort l 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral ή Tokyo Brundy l 9BFX / 9BFQ 0,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m Ν9Μ6 515,77

Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 384,07

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 130 S&S ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 22.800,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.2 PureTech 130 S&S Niv3

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY H CRK B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.368,29

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 130 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης σε ύψος και μήκος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP και ASR l 0,00

Αερόσακος οδηγού l 0,00

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης l 0,00

Πλαϊνοί αερόσακοι l 0,00

Αερόσακοι οροφής l 0,00

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών με τηλεχειρισμό l 0,00

Κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights) l 0,00

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών l RE07 0,00

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l WV33 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG  με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m WLQL 91,71

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m WL0A 375,77

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD m WL0Β 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 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 0,00

Sport Καθίσματα τύπου Dynamique l 0,00

Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral ή 3D Shangai Brundy l 9DFX / 18FQ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Claudia Mistral m 3UFX 837,72

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m Ν9Μ6 515,77

Μεταλλικό  χρώμα m 0MM0 384,07

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

A



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 75 ACCESS 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE

Τελική Λιανική Τιμή 19.900,00 21.100,00
Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 BlueHDi 75 Niv1 2008 1.6 BlueHDi 75 Niv2

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY F KM5 B0 A0 D0 1PI4 SY L KM5 B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.596,75 15.458,54

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 75 ACCESS 1.6 BlueHDi 75 ACTIVE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - 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 219,51

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - m WV33 133,33

Ράδιο CD MP3 με πρίζα Jack/USB, 6 ηχεία και χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth l - WLV5 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG  με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι - l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD - m WLQL 87,80

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG - m WL0A 355,28

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD - m WL0Β 426,83

Πανοραμική γυάλινη οροφή Cielo με ηλεκτρικό σκιάδιο και φωτισμό οροφής LED - m OK01 430,89

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 - 9AFX 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Tokyo noir Mistral ή Tokyo Brundy - l 9BFX / 9BFQ 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 491,06

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 369,11

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

A



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 S&S ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 21.900,00 23.900,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv2 2008 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv3

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L KEJ B0 A0 D0 1PI4 SY H KEJ B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.013,01 17.443,90

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες 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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 87,80

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 355,28

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0Β 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 ή Tokyo Brundy l - 9BFX / 9BFQ 0,00

Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral ή 3D Shangai Brundy - l 9DFX / 18FQ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Claudia Mistral - m 3UFX 800,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00

Grip Control και Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Ten Mat - 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Ο τιμοκάλογος ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

A



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE (low CO2) 1.6 BlueHDi 100 S&S ALLURE (low CO2)

Τελική Λιανική Τιμή 22.300,00 24.300,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv2 (low CO2) 2008 1.6 BlueHDi 100 S&S Niv3 (low CO2)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L KEJ B0 BM D0 1PI4 SY H KEJ B0 BM D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.338,21 17.769,11

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 100 S&S ACTIVE (low CO2) 1.6 BlueHDi 100 S&S ALLURE (low CO2) Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες 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

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 87,80

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 355,28

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0Β 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 ή Tokyo Brundy l - 9BFX / 9BFQ 0,00

Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral ή 3D Shangai Brundy - l 9DFX / 18FQ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Claudia Mistral - m 3UFX 800,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00

Ρεζέρβα μικρότερης διάστασης l l 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m m Ν9Μ6 491,06

Μεταλλικό  χρώμα m m 0MM0 369,11

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

A



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

2008 AMD0

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 23.200,00 25.200,00

Περιγραφή Μοντέλου 2008 1.6 BlueHDi 120 S&S Niv2 (D0) 2008 1.6 BlueHDi 120 S&S Niv3 (D0)

Κωδικός Υλικού 1PI4 SY L KDK B0 A0 D0 1PI4 SY H KDK B0 A0 D0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.939,84 18.370,73

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE Κωδικός Option ή 
Code Combi

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες 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 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG  με οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών 7’’, 6 ηχεία, θύρα USB και Jack, 
Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι l l WLQK 0,00

Συσκευή αναπαραγωγής CD m m WLQL 87,80

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG m m WL0A 355,28

Navigation ενσωματωμένο στο σύστημα Multimedia SMEG, και συσκευή αναπαραγωγής CD m m WL0Β 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 ή Tokyo Brundy l - 9BFX / 9BFQ 0,00

Επένδυση καθισμάτων mi-TEP/maille Oxford noir Mistral ή 3D Shangai Brundy - l 9DFX / 18FQ 0,00

Δερμάτινη επένδυση Claudia Mistral - m 3UFX 800,00

Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Gris Dilium l l ZH4C 0,00

Grip Control και Ζάντες αλουμινίου 16" Hydre Ten Mat - 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.2 PureTech 130 S&S ACCESS 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 20.300,00 22.300,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.2 PureTech 130 S&S Niv1 3008 1.2 PureTech 130 S&S Niv2 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D CRK 04 A0 F3 1PTB SY H CRK 04 A0 F3

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 15.422,60 16.933,98

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.2 PureTech 130 S&S ACCESS 1.2 PureTech 130 S&S ACTIVE GRIP CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l 0,00
Grip Control ─ 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 265,04

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

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

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου ─ m ZD09 151,28

Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης 
φωτός και σύστημα πλύσης προβολέων ─ m ZE13 775,93

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m VD09 141,46
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών ─ m UD03 84,85
Γυάλινη πανοραμική οροφή CIELO με ηλεκτρικό σκιάδιο ─ m ΟΚ01 540,72
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 κάτω από το τιμόνι l ─ WLWC 0,00

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι ─ l WLWI 0,00

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

─ m WLWF 605,04

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

─ m UB09 1.004,23

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
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) ─ l 05FX / 06FR 0,00

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), αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE) και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών  (ACTIVE)

─ m Q1FX / Q1FR 1.134,44

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 16" ISARA ─ l ZH44 0,00
Εφεδρικός τροχός ανάγκης - μικρών διαστάσεων l l 0,00
Χρώμα Blanc Nacre m m 0MM6 586,02
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 419,64

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 THP 165 S&S EAT6 ACTIVE 
GRIP

1.6 THP 165 S&S EAT6 ALLURE 
GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 26.600,00 28.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 THP 165 S&S EAT6 Niv2 
GRIP 

30081.6 THP 165 S&S EAT6 Niv3 
GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H KHQ 04 A0 F3 1PTB SY P KHQ 04 A0 F3

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.315,45 20.366,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 THP 165 S&S EAT6 ACTIVE 
GRIP

1.6 THP 165 S&S EAT6 ALLURE 
GRIP CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.
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 l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, φωτισμός 
συνοδείας Follow me home αυτόματης λειτουργίας 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
Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m l ZD09 143,74

Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης 
φωτός και σύστημα πλύσης προβολέων m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών 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

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

m m WLWF 574,80

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

m m UB09 952,85

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

─ m UB11 1.290,24

Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) ─ 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
Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE 
(η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) ─ l ISFX / ITFR 0,00

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), αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE) και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών (ACTIVE)

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

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο ─ 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 ACCESS 1.6 BlueHDi 120 ACTIVE GRIP 1.6 BlueHDi 120 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 24.300,00 26.300,00 27.800,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 BlueHDi 120 Niv1 3008 1.6 BlueHDi 120 Niv2 GRIP 3008 1.6 BlueHDi 120 Niv3 GRIP

Κωδικός Υλικού 1PTB SY D KDK 04 A0 F3 1PTB SY H KDK 04 A0 F3 1PTB SY P KDK 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 17.706,50 19.141,46 20.192,68

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 ACCESS 1.6 BlueHDi 120 ACTIVE GRIP 1.6 BlueHDi 120 ALLURE GRIP CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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

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 l l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 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

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

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου ─ m l ZD09 143,74

Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης 
φωτός και σύστημα πλύσης προβολέων ─ m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα ─ m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών ─ 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

WIP BLUETOOTH: Ράδιο CD MP3, Bluetooth, θύρες Jack & USB, streaming audio, χειριστήρια 
στο τιμόνι ─ l l WLWI 0,00

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

─ m m WLWF 574,80

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

─ m m UB09 952,85

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

─ ─ m UB11 1.290,24

Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) ─ ─ 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

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) ─ l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE 
(η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) ─ ─ l ISFX / ITFR 0,00

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), αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE) και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών (ACTIVE)

─ 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

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο ─ ─ 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
3008

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 EAT6 ACTIVE GRIP 1.6 BlueHDi 120 EAT6 ALLURE GRIP

Τελική Λιανική Τιμή 27.400,00 28.900,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6 Niv2 GRIP 3008 1.6 BlueHDi 120 EAT6 Niv3 GRIP 

Κωδικός Υλικού 1PTB SY H KDQ 04 A0 F3 1PTB SY P KDQ 04 A0 F0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.917,07 20.968,29

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 EAT6 ACTIVE GRIP 1.6 BlueHDi 120 EAT6 ALLURE GRIP CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 l 0,00
Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Προβολείς ομίχλης l l 0,00
Φώτα ημέρας LED l l 0,00
Πίσω φώτα LED l l 0,00

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

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου m l ZD09 143,74

Pack Vision: Κατευθυντικοί προβολείς Xenon, με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης 
φωτός και σύστημα πλύσης προβολέων m m ZE13 734,96

Φιμέ πίσω κρύσταλλα m l VD09 138,21
Κουρτινάκια στα πίσω πλευρικά τζάμια και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών 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

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

m m WLWF 574,80

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

m m UB09 952,85

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

─ m UB11 1.290,24

Pack Video: Σύστημα πολυμέσων πίσω θέσεων με 2 οθόνες 7'' και ακουστικά bluetooth (δεν 
συνδυάζεται με επένδυση καθισμάτων GUERANDE) ─ 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

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE 
(η επένδυση Guerande δεν συνδυάζεται με τα χρώματα Rich Oak ή Rouge Rubi) ─ l ISFX / ITFR 0,00

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), αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού 
(ACTIVE) και ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες θυρών (ACTIVE)

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

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο ─ 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 
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3008 HYbrid4
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 35.600,00 37.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 3008 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT 
Niv2 

3008 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT 
Niv3

Κωδικός Υλικού 1PTB SY L BBW 04 A0 F2 1PTB SY X BBW 04 A0 F2

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ & χωρίς φόρο πολυτελείας 26.814,89 27.929,40

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT ACTIVE 2.0 HYbrid4 163 ETG6 STT ALLURE CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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

Χειριστήριο επιλογής μεταξύ τεσσάρων τρόπων λειτουργίας HYbrid4: ZEV (κίνηση αποκλειστικά 
με τον ηλεκτροκινητήρα), AUTO, SPORT, ΑWD 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

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l l 0,00
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

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

Πακέτο Καθρεπτών: Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής  και εσωτερικός 
καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου 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

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

─ 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

Επένδυση καθισμάτων: Υφασμα GRIKOL MISTRAL ή GRIKOL GUERANDE (η επένδυση 
Guerande δεν συνδυάζεται με το χρώμα Rich Oak) l ─ 05FX / 06FR 0,00

Επένδυση καθισμάτων: Συνδυασμός ύφασμα / TEP MISTRAL ή IKOIA ─ l ISFX / ISFF 0,00

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 

─ m Q1FX / Q1FP 1.081,30

Διακόσμηση στο εξωτερικό πλαίσιο των παραθύρων σε χρώμιο (στο επάνω μέρος) l l 0,00

Pack Look Adventure: Προστατευτικά μαρσπιέ προφυλακτήρων εμπρός και πίσω και πλαϊνά 
μαρσπιέ σε σατινέ inox και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμιο 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

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



PEUGEOT BIPPER VAN AM25

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT
2015

Bipper Επαγγελματικά A025
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.3 HDi 75 CLASS I 1.3 HDi 75 CLASS II
Τελική Λιανική Τιμή 15.500,00 15.500,00
Περιγραφή Μοντέλου BIPPER VAN 1.3 HDI 75 CLASS I (25) BIPPER VAN 1.3 HDI 75 CLASS II (25)
Κωδικός Υλικού 2PA9 J0 C DM 5 01 A0 25 2PA9 J0 D DM 5 01 A0 25

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 11.650,65 11.650,65

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.3 HDi 75 CLASS I 1.3 HDi 75 CLASS II CODE
Λιανική 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

ABS l l 0,00
ESP l l UF01 0,00
Αερόσακος οδηγού l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού (καταργεί την Εταζέρα συγκράτησης 
εγγράφων στο ταμπλό) m m ΝΝ01 152,36

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00
Τιμόνι με υποβοήθηση l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος και κλίση l l 0,00
Air Condition l l RE01 0,00
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα l l 0,00
Εταζέρα συγκράτησης εγγράφων στο ταμπλό l l 0,00
Πτυσσόμενη διαχωριστική γρίλια μεταξύ χώρου φόρτωσης και 
επιβατών με αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού l l PX20 0,00

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l NC05 0,00
Ασύμμετρες πίσω πόρτες (60/40) l l 0,00

Άνοιγμα πίσω θυρών κατά 180° με μηχανική συγκράτηση στις 90 ° l l 0,00

Δεξιά πλαινή συρόμενη πόρτα l l PC17 0,00
Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με ηχεία και κεραία l l WLFF 0,00

Προστατευτική επένδυση PVC πατώματος χώρου φόρτωσης l l GB23 0,00

Φωτισμός στο χώρο φόρτωσης και αποσπώμενος 
επαναφορτιζόμενος φακός l l PG20 0,00

Λασπωτήρες για τους εμπρός και πίσω τροχούς l l PE03 0,00
Αναπτήρας και αποσπώμενο σταχτοδοχείο και πρίζα 12V l l AD01 0,00
Ράδιο CD MP3 m m WLFH 269,92
Κλειστό διαχωριστικό με τζάμι και εμπρός υποβραχιόνιο m m PX09 0,00
Αριστερή πλαϊνή συρόμενη πόρτα m m PC19 372,36
Προβολείς ομίχλης m m PR01 82,60
Τροχοί 15 ιντσών με πλήρη τάσια l l SU01 0,00
Υφασμάτινη επένδυση Transcodage l l ZRFT 0,00
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 210,57

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Bleu Line, Orange Corail, Rosso Speed

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 
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EXPERT TEPEE (AM82)

Εμπορικός κωδικός μοντέλου
2.0 HDi 125 CONFORT L2 9 

θέσεων
Τελική Λιανική Τιμή 30.250,00

Περιγραφή Μοντέλου
EXPERT TEPEE 2.0 HDi 125 

CONFORT L2 (82)
Κωδικός Υλικού 2PG9 5Q F BY6 04 CG 82

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.736,91

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HDi 125 CONFORT L2 9 
θέσεων CODE

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. 

ΤΑΞ.
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l 0,00
Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος l 0,00
ABS και Brake Assist l 0,00
ESP και ASR l UF01 0,00
Αερόσακος οδηγού l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού m WK16 209,43
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών l UE04 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00
Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα με τζάμι l 0,00
Αριστερή πλευρική συρόμενη πόρτα με τζάμι m PC13 394,31
Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες l 0,00
Hλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας l 0,00
Συρόμενα πλευρικά κρύσταλλα στη 2η σειρά l 0,00
Σκούρα κρύσταλλα l 0,00
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες l 0,00
Προβολείς ομίχλης m PR01 153,82
Υπολογιστής ταξιδιού l 0,00
Air Condition l 0,00
Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με ηχεία και κεραία l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, 2 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι m WLVZ 350,57
WIP NAV: Σύστημα navigation, Bluetooth, θύρα Jack και USB και Πακέτο Ορατότητας (Αυτόματη 
λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων και προβολείς ομίχλης) m WLV1 907,32

2 πρίζες 12V l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος l 0,00
Διπλό κάθισμα συνοδηγού l 0,00
Καθίσματα 2ης σειράς: ένα διπλό και ένα μονό easy entry, αφαιρούμενα l 0,00
Καθίσματα 3ης σειράς: ένα διπλό και ένα μονό easy entry, αφαιρούμενα l 0,00
Καθίσματα 3ης σειράς: ένα διπλό και ένα μονό easy entry, αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα m AN12 223,74
Πρόσθετο κλιματιστικό πίσω επιβατών m NR02 1.260,16
Pack Integrale: Προφυλακτήρες, πλαϊνά προστατευτικά και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών στο 
χρώμα του αμαξώματος, προβολείς ομίχλης και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες (το πακέτο 
δεν διατίθεται με τα εξωτερικά χρώματα Gris Fer ή Bleu Imperial)

m PD22 362,60

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Gris Narbonnais l 0,00
Τροχοί 16" l 0,00
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων l 0,00

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 470,89

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Noir Onyx & Bleu Imperial
*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



EXPERT VAN

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

Expert Van (AM82) 2015
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 90 10 L1H1
Τελική Λιανική Τιμή 22.100,00

Περιγραφή Μοντέλου EXPERT VAN 1.6 HDi 90 10 L1H1 (82)

Κωδικός Υλικού 2PG91CHBP501A082

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 16.283,67

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 90 10 L1H1 CODE Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση l 0,00
ABS και Brake Assist l 0,00
ESP και ASR l UF01 0,00
Αερόσακος οδηγού l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού m WK16 221,07
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00
Ανεξάρτητο κλείδωμα καμπίνας επιβατών και χώρου φόρτωσης l 0,00
Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης με τζάμι l 0,00
Δεξιά πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης l 0,00
Αριστερή πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης m PC12 386,26
Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες l 0,00
Άνοιγμα πίσω θυρών κατά 180ο, με μηχανική συγκράτηση στις 90ο l 0,00
Hλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας l 0,00
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l 0,00
Προβολείς ομίχλης m PR01 155,80
Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων 
(περιλαμβάνει προβολείς ομίχλης) m EK05 213,82

Σκούρα κρύσταλλα l 0,00
Υπολογιστής ταξιδιού l 0,00
Air Condition l 0,00
Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με ηχεία και κεραία l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, 2 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι m WLVZ 363,04
WIP NAV: Σύστημα navigation, Bluetooth, θύρα Jack και USB (περιλαμβάνει το Πακέτο 
ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων και προβολείς 
ομίχλης)

m WLV1 871,71

Επένδυση πλαϊνών χώρου φόρτωσης έως τη μέση l 0,00
Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος l 0,00
Διπλό κάθισμα συνοδηγού l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Gris Narbonnais l DOFR 0,00
2 πρίζες 12V l 0,00
Λασπωτήρες εμπρός - πίσω l 0,00
Τροχοί 16" l OL07 0,00
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων l 0,00
Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 436,29

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -   Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Noir Onyx, Bleu Imperial, Bleu Line, Rouge Ardent

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

VAN
PICK UP
CHASSIS



EXPERT VAN

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

Expert Van (AM82)

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 HDi 125 12 L1H1 2.0 HDi 125 12 L2H1 2.0 HDi 125 12 L2H2

Τελική Λιανική Τιμή 25.300,00 26.300,00 27.300,00

Περιγραφή Μοντέλου EXPERT VAN 2.0 HDi 125 12 L1H1 (82) EXPERT VAN 2.0 HDi 125 12 L2H1 (82) EXPERT VAN 2.0 HDi 125 12 L2H2 (82)

Κωδικός Υλικού 2PG91DHBY604A082 2PG95DHBY604A082 2PG95IHBY604A082

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.399,79 19.143,48 19.888,20

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 HDi 125 12 L1H1 2.0 HDi 125 12 L2H1 2.0 HDi 125 12 L2H2 CODE

Λιανική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική μεταβλητή υποβοήθηση l l l 0,00
ABS και Brake Assist l l l 0,00
ESP και ASR l l l UF01 0,00
Grip Control m m m UF04 541,46
Αερόσακος οδηγού l l l 0,00
Αερόσακος συνοδηγού m m m WK16 217,27
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00
Ανεξάρτητο κλείδωμα καμπίνας επιβατών και χώρου φόρτωσης l l l 0,00
Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης με τζάμι l l l 0,00
Δεξιά πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης l l l 0,00
Αριστερή πλαϊνή συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης m m m PC12 378,82
Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες l l l 0,00
Άνοιγμα πίσω θυρών κατά 180ο, με μηχανική συγκράτηση στις 90ο l l l 0,00
Hλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού συνεχόμενης λειτουργίας l l l 0,00
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες με αισθητήρα θερμοκρασίας l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης m m m PR01 153,32
Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων 
(περιλαμβάνει προβολείς ομίχλης) m m m EK05 210,16

Σκούρα κρύσταλλα l l l 0,00
Υπολογιστής ταξιδιού l l l 0,00
Air Condition l l l 0,00
Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με ηχεία και κεραία l l l 0,00
WIP SOUND: Ράδιο CD MP3, 2 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι m m m WLVZ 355,80
WIP NAV: Σύστημα navigation, Bluetooth, θύρα Jack και USB (περιλαμβάνει το Πακέτο 
ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων και 
προβολείς ομίχλης)

m m m WLV1 854,39

Επένδυση πλαϊνών χώρου φόρτωσης έως τη μέση l l l 0,00
Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος l l l 0,00
Διπλό κάθισμα συνοδηγού l l l 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Gris Narbonnais l l l DOFR 0,00
2 πρίζες 12V l l l 0,00
Λασπωτήρες εμπρός - πίσω l l l 0,00
Τροχοί 16" l l l OL07 0,00
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων l l l RS03 0,00
Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 427,71

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -   Δεν διατίθεται

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 

VAN
PICK UP
CHASSIS



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

New 508 Sedan
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S ACCESS 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE 1.6 BlueHDi 120 S&S GT LINE
Τελική Λιανική Τιμή 26.800,00 28.800,00 31.100,00 33.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S 
Niv1

508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S 
Niv2

508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S 
Niv3

508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S      
GT Line

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 F KDK 51 A0 C0 1PW2 A4 L KDK 51 A0 C0 1PW2 A4 P KDK 51 A0 C1 1PW2 A4 Τ KDK 51 A0 C0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.617,89 21.069,92 22.739,51 24.202,93

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S ACCESS 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE 1.6 BlueHDi 120 S&S GT LINE CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και Hill Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο 
με κλίση) l l l l 0,00

6 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλαïνοί και οροφής l l l l 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l 0,00
Προβολείς ομίχλης LED - l l l 0,00
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας - l l l 0,00
Air Condition l - - - 0,00
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - l l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με 
σύστημα αναγνώρισης εμποδίου l l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l l l 0,00
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες - l l l 0,00
Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων - l l l 0,00
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου - l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l 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 υποδοχή σκι - l l l 0,00
Δερμάτινο τιμόνι  - l l l 0,00
Διακοσμητικό χρωμίου στα παράθυρα - l l l 0,00
Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών  l l l l 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω (στο Access περιλαμβάνει περιοριστή 
& ρυθμιστή ταχύτητας και δερμάτινο τιμόνι) m l l l UB01 296,91

Ράδιο CD MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, θύρα USB και πρίζα "jack" l - - - WLMN 0,00
Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, 
Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" m l - - WLXC 584,23

Σύστημα Navigation SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, 
Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" - m l l WLXH 1.393,50

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια 
στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού - m - - WLXD 732,68

Σύστημα Navigation & Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων 
σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού - m - - WLXF 1.838,70

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια 
στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού - - m m WLXF 363,90

Ηλεκτρική οροφή - m m m TC07 670,24
Προβολείς Full LED - m - - LA05 840,49

Προβολείς Full LED και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας - - m l LA05 1.020,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και ηλεκτρικό 
χειρόφρενο - m l l YD01 469,92

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, φωτισμός προσέγγισης στους 
καθρέπτες και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας - m - - UB03 548,29

Κάμερα οπισθοπορείας - m m - UB09 583,25

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, κάμερα οπισθοπορείας, φωτισμός 
προσέγγισης στους καθρέπτες και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας - m m l UB07 840,49

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Drop l - - - 3BFX 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher - l - - 3DFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir και θερμαινόμενα 
καθίσματα εμπρός - - l - 3FFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir με κόκκινες ραφές  
και θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός - - - l 3FFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με 
ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

- m - - Q1FX / Q1FD 1.415,12

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με 
ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

- - m - Q1FX / Q1FD 727,97

Τροχοί 16'' (Style Α) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων l - - - ZH41 0,00
Ζάντες αλουμινίου 16'' (Style 02) & εφεδρικός τροχός μικρότερων 
διαστάσεων - l - - ZH2C 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 05) & εφεδρικός τροχός μικρότερων 
διαστάσεων - - l - ZH50 0,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 08) & εφεδρικός τροχός μικρότερων 
διαστάσεων - - - l ZH7K 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 06) & εφεδρικός τροχός μικρότερων 
διαστάσεων - m - - ZH7B 240,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 07) & εφεδρικός τροχός μικρότερων 
διαστάσεων - - m - ZH52 291,06

Χρώμα Blanc Nacre - m m m N9M6 517,07
Μεταλλικό χρώμα m m m m 0MM0 445,20

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -     Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

New 508 Sedan
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ALLURE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 GT LINE

Τελική Λιανική Τιμή 30.800,00 33.100,00 35.100,00

Περιγραφή Μοντέλου 508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 
Niv2

508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 
Niv3

508 NEW 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6      
GT Line

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 L KDQ 51 A0 C0 1PW2 A4 P KDQ 51 A0 C1 1PW2 A4 Τ KDQ 51 A0 C0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 22.534,96 24.204,55 25.667,97

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ALLURE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 GT LINE CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ & Τ. ΤΑΞ.

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 και Hill Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με 
κλίση) l l l 0,00

6 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλαïνοί και οροφής l l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Προβολείς ομίχλης LED l l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με 
σύστημα αναγνώρισης εμποδίου l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l l l 0,00

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων l l l 0,00

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l l 0,00

Κάθισμα οδηγού 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 υποδοχή σκι l l l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι  l l l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στα παράθυρα l l l 0,00

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών  l l l 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω (στο Access περιλαμβάνει περιοριστή & 
ρυθμιστή ταχύτητας και δερμάτινο τιμόνι) l l l UB01 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, 
Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" l - - WLXC 0,00

Σύστημα Navigation SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, 
Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" m l l WLXH 1.393,50

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο 
ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m - - WLXD 732,68

Σύστημα Navigation & Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε 
διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m - - WLXF 1.838,70

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο 
ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού - m m WLXF 363,90

Ηλεκτρική οροφή m m m TC07 670,24

Προβολείς Full LED m - - LA05 840,49

Προβολείς Full LED και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας - m l LA05 1.020,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και ηλεκτρικό χειρόφρενο m l l YD01 469,92

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, φωτισμός προσέγγισης στους καθρέπτες 
και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m - - UB03 548,29

Κάμερα οπισθοπορείας m m - UB09 583,25

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, κάμερα οπισθοπορείας, φωτισμός 
προσέγγισης στους καθρέπτες και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m m l UB07 840,49

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher l - - 3DFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir και θερμαινόμενα 
καθίσματα εμπρός - l - 3FFX 0,00

Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir με κόκκινες ραφές  
και θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός - - l 3FFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με 
ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

m - - Q1FX / Q1FD 1.415,12

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με 
ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού

- m - Q1FX / Q1FD 727,97

Ζάντες αλουμινίου 16'' (Style 02) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων l - - ZH2C 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 05) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - l - ZH50 0,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 08) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - - l ZH7K 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 06) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων m - - ZH7B 240,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 07) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - m - ZH52 291,06

Χρώμα Blanc Nacre m m m N9M6 517,07

Μεταλλικό χρώμα m m m 0MM0 445,20

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -     Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

New 508 Sedan
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 GT

Τελική Λιανική Τιμή 47.600,00
Περιγραφή Μοντέλου 508 NEW 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 GT

Κωδικός Υλικού 1PW2 A4 S KAQ 04 A0 C3

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ & χωρίς φόρο πολυτελείας 29.678,50

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 GT CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

Σύστημα διεύθυνσης ηλεκτροϋδραυλικής υποβοήθησης l 0,00

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l 0,00

ABS με EBD και Brake Assist l 0,00

ESP με ASR και Hill Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l 0,00

6 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλαïνοί και οροφής l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l 0,00

Προβολείς Full LED και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας l LA05 0,00

Προβολείς ομίχλης LED l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l 0,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και ηλεκτρικό χειρόφρενο l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
αναγνώρισης εμποδίου 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

Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με υποδοχή σκι l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι  l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στα παράθυρα l 0,00

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών  l 0,00
Σύστημα Navigation SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, Bluetooth, 
χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" l 0,00

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του 
οπτικού πεδίου του οδηγού l WLXF 0,00

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω, κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα 
επόπτευσης νεκρής γωνίας l UB07 0,00

Ηλεκτρική οροφή m TC07 649,43

Τετραζωνικός αυτόματος κλιματισμός m RT05 259,19
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και λειτουργία μασάζ για 
το κάθισμα του οδηγού l 0,00

Επένδυση δέρμα-ύφασμα Marston Tramontane με κόκκινες ραφές l 4QFJ 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Nappa Tramontane με κόκκινες ραφές m 4HFJ 1.429,27

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 10) & εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων l ZHAB 0,00

Χρώμα Blanc Nacre m N9M6 505,69

Μεταλλικό χρώμα m 0MM0 443,25

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -     Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

New 508 S/W
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 30.300,00 33.100,00
Περιγραφή Μοντέλου 508 NEW SW BlueHDi 120 S&S Niv2 508 NEW SW BlueHDi 120 S&S Niv3

Κωδικός Υλικού 1PW2 C5 L KDK 51 A0 C0 1PW2 C5 P KDK 51 A0 C1

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 22.137,40 24.162,28

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S ALLURE CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

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 και Hill Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

6 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλαïνοί και οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προβολείς ομίχλης LED l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
αναγνώρισης εμποδίου l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l l 0,00

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων l l 0,00

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με υποδοχή σκι l l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι  l l 0,00

Πίσω φιμέ κρύσταλλα - l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στα παράθυρα l l 0,00

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών  l l 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω (στο Access περιλαμβάνει περιοριστή & ρυθμιστή 
ταχύτητας και δερμάτινο τιμόνι) l l UB01 0,00

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, Bluetooth, 
χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" l - WLXC 0,00

Σύστημα Navigation SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, Bluetooth, 
χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" m l WLXH 1.393,50

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του 
οπτικού πεδίου του οδηγού m - WLXD 732,68

Σύστημα Navigation & Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη 
επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m - WLXF 1.838,70

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του 
οπτικού πεδίου του οδηγού - m WLXF 363,90

Πανοραμική οροφή Cielo m l OK01 665,53

Προβολείς Full LED m - LA05 840,49

Προβολείς Full LED και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας - m LA05 1.020,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και ηλεκτρικό χειρόφρενο m l YD01 469,92
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, φωτισμός προσέγγισης στους καθρέπτες και 
σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m - UB03 548,29

Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 583,25
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, κάμερα οπισθοπορείας, φωτισμός προσέγγισης 
στους καθρέπτες και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m m UB07 840,49

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher l - 3DFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir και θερμαινόμενα καθίσματα 
εμπρός - l 3FFX 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού m - Q1FX / Q1FD 1.415,12

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού - m Q1FX / Q1FD 727,97

Ζάντες αλουμινίου 16'' (Style 02) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων l - ZH2C 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 05) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - l ZH50 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 06) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων m - ZH7B 240,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 07) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - m ZH52 291,06

Χρώμα Blanc Nacre m m N9M6 517,07

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 445,20

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -     Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

New 508 S/W
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ALLURE

Τελική Λιανική Τιμή 32.300,00 35.100,00
Περιγραφή Μοντέλου 508 NEW SW BlueHDi 120 S&S EAT6 Niv2 508 NEW SW BlueHDi 120 S&S EAT6 Niv3

Κωδικός Υλικού 1PW2 C5 L KDQ 51 A0 C0 1PW2 C5 P KDQ 51 A0 C1

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 23.602,44 25.627,32

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 ALLURE CODE ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
& Τ. ΤΑΞ.

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 και Hill Assist (Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) l l 0,00

6 Αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, πλαïνοί και οροφής l l 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Προβολείς ομίχλης LED l l 0,00

Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l 0,00

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα 
αναγνώρισης εμποδίου l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες l l 0,00

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες l l 0,00

Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων l l 0,00

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου l l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l 0,00

Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά l l 0,00

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με υποδοχή σκι l l 0,00

Δερμάτινο τιμόνι  l l 0,00

Πίσω φιμέ κρύσταλλα - l 0,00

Διακοσμητικό χρωμίου στα παράθυρα l l 0,00

Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών  l l 0,00
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω (στο Access περιλαμβάνει περιοριστή & ρυθμιστή 
ταχύτητας και δερμάτινο τιμόνι) l l UB01 325,20

Σύστημα Multimedia SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, Bluetooth, 
χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" l - WLXC 650,41

Σύστημα Navigation SMEG με οθόνη αφής 7", ραδιόφωνο, CD player, Bluetooth, 
χειριστήρια στο τιμόνι, 8 ηχεία, θύρα USB και πρίζα "jack" m l WLXH 1.393,50

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του 
οπτικού πεδίου του οδηγού m - WLXD 732,68

Σύστημα Navigation & Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη 
επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού m - WLXF 1.838,70

Head-Up Display: Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε διάφανη επιφάνεια στο ύψος του 
οπτικού πεδίου του οδηγού - m WLXF 363,90

Πανοραμική οροφή Cielo m l OK01 665,53

Προβολείς Full LED m - LA05 840,49

Προβολείς Full LED και αυτόματη εναλλαγή μεσαίας / μεγάλης σκάλας - m LA05 1.020,00

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και ηλεκτρικό χειρόφρενο m l YD01 469,92
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, φωτισμός προσέγγισης στους καθρέπτες και 
σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m - UB03 548,29

Κάμερα οπισθοπορείας m m UB09 583,25
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, κάμερα οπισθοπορείας, φωτισμός προσέγγισης 
στους καθρέπτες και σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας m m UB07 840,49

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Cocher l - 3DFX 0,00
Επένδυση καθισμάτων δέρμα-ύφασμα Marston Noir και θερμαινόμενα καθίσματα 
εμπρός - l 3FFX 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού m - Q1FX / Q1FD 1.415,12

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Noir ή Claudia Beige Aries με ηλεκτρικές 
ρυθμίσεις καθισμάτων και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού - m Q1FX / Q1FD 727,97

Ζάντες αλουμινίου 16'' (Style 02) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων l - ZH2C 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 05) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - l ZH50 0,00

Ζάντες αλουμινίου 17'' (Style 06) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων m - ZH7B 240,00

Ζάντες αλουμινίου 18'' (Style 07) & εφεδρικός τροχός μικρότερων διαστάσεων - m ZH52 291,06

Χρώμα Blanc Nacre m m N9M6 517,07

Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 445,20

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -     Δεν διατίθεται

Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



NEO BOXER VAN
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
NEW BOXER VAN

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 30 L1H1 2.2 HDi 
130

33 L2H1 2.2 HDi 
130

33 L2H2 2.2 HDi 
130

35 L2H2 2.2 HDi 
130

35 L3H2 2.2 HDi 
130

35 L3H3 2.2 HDi 
130

Τελική Λιανική Τιμή 26.350,00 27.850,00 28.200,00 29.050,00 29.850,00 30.250,00

Περιγραφή Μοντέλου
BOXER X2-50 
FT30 L1H1 2.2 

HDI 130

BOXER X2-50 
FT33 L2H1 2.2 

HDI 130

BOXER X2-50 
FT33 L2H2 2.2 

HDI 130

BOXER X2-50 
FT35 L2H2 2.2 

HDI 130

BOXER X2-50 
FT35 L3H2 2.2 

HDI 130

BOXER X2-50 
FT35 L3H3 2.2 

HDI 130

Κωδικός Υλικού 2PU91DHDQ604A0C0 2PU93EHDQ604A0C0 2PU93JHDQ604A0C0 2PU93KHDQ604A0C0 2PU95KHDQ604A0C0 2PU95NHDQ604A0C0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 18.499,14 19.591,82 19.812,96 20.440,60 21.011,53 21.273,32
code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30 L1H1 2.2 HDi 
130

33 L2H1 2.2 HDi 
130

33 L2H2 2.2 HDi 
130

35 L2H2 2.2 HDi 
130

35 L3H2 2.2 HDi 
130

35 L3H3 2.2 HDi 
130 CODE

Λιανική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ και 

ΤΤ 
ABS & Brake Assist l l l l l l 0,00
ESP με σύστημα αντιολήσθησης τροχών (ASR) l l l l l l 0,00
Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην 
ανηφόρα l l l l l l 0,00

Immobiliser l l l l l l 0,00
Αερόσακος οδηγού l l l l l l 0,00
Υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο l l l l l l 0,00
Ηλεκτρικά παράθυρα l l l l l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l l l l RK04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l l l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος κλίση και 
μέση l l l l l l 0,00

Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού l l l l l l 0,00
Διπλό κάθισμα συνοδηγού l l l l l l WM06 0,00
Διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με 
συρόμενο τζάμι l l l l l l PX09 0,00

Δίφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενο τζάμι l l l l l l VC02 0,00

Επένδυση χώρου φόρτωσης στο πλάι ( έως τη μέση) l l l l l l TK02 0,00

Δεξιά πλαïνή συρόμενη πόρτα l l l l l l 0,00
Ράφι αποθήκευσης στην οροφή l l l l l l JO01 0,00
Πρίζα 12V στο χώρο φόρτωσης l l l l l l ES02 0,00
Αποσπώμενος φακός στο χώρο φόρτωσης l l l l l l PG20 0,00
Κεραία ενσωματωμένη στον εξωτερικό καθρέπτη 
συνοδηγού l l l l l l ΑΤ14 0,00

Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με 4 ηχεία l l l l l l RC29 0,00
Air Condition l l l l l l RE01 0,00
Λασπωτήρες στους εμπρός και πίσω τροχούς l l l l l l PE03 0,00
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Darko l l l l l l 35FX 0,00
Τροχοί 15" l l l l l l 0,00
Navigation, Radio με CD MP3, οθόνη αφής, 
Bluetooth (περιλαμβάνει RC58) m m m m m m JY02 1.210,89

Πλευρικοί αερόσακοι (περιλαμβάνει αερόσακο 
συνοδηγού) m m m m m m NF04 434,63

Ανοιγμα πίσω θυρών κατά 270ο m m m m m m LL02 341,63
Παράθυρο δεξιάς πλευρικής συρόμενης πόρτας m m m m m m PC11 53,58
Αριστερή πλευρική συρόμενη πόρτα m m m m m - PC12 533,66
Αριστερή πλευρική συρόμενη πόρτα με τζάμι m m m m m - PC13 612,52
Προβολείς ομίχλης m m m m m m PR01 163,74
Radio,USB,Bluetooth m m m m m m RC57 448,78
Radio CD MP3, οθόνη αφής, Bluetooth, USB m m m m m m RC58 697,40
Ανάρτηση Comfort m m m m m m SE04 100,08
Ενισχυμένη Ανάρτηση m m m m m m SE08 107,15
Πνευματική ανάρτηση m m m m m m UA04 1.498,05
Συναγερμός m m m m m m WC05 378,05
Αισθητήρες Στάθμευσης m m m m m m UB01 320,41

Kάμερα οπισθοπορείας (περιλαμβάνει το RC58) m m m m m m UB02 498,29

Grip Control +Hill Descent m m m m m m UF04 313,33
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 125 λίτρα m m m m m m NO02 128,37
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) m m m m m m UE01 149,59
Αερόσακος συνοδηγού (καταργεί τη βάση στήριξης 
εγγράφων στο ταμπλό) m m m m m m NN01 246,50

Μεταλλικό χρώμα m m m m m m 0MM0 382,68

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Bleu Imperial, Jaune Carioca, Bleu Line, Rouge Tiziano

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



NEO BOXER PICK UP
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015
NEW BOXER PICK UP

Εμπορικός κωδικός μοντέλου 35 L2 2.2 HDi 130 35 L3 2.2 HDi 130

Τελική Λιανική Τιμή 25.650,00 26.780,00

Περιγραφή Μοντέλου
BOXER X2 50 PICK-
UP 35 L2 2.2 HDI 130

BOXER X2 50 PICK-
UP 35 L3 2.2 HDI 130

Κωδικός Υλικού 2PU94FHDQ604GAC0 2PU96FHDQ604GAC0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 20.004,44 20.906,07
code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 35 L2 2.2 HDi 130 35 L3 2.2 HDi 130 CODE

Λιανική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ABS & Brake Assist l l 0,00

ESP με σύστημα αντιολήσθησης τροχών (ASR) l l 0,00

Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα l l 0,00

Immobiliser l l 0,00

Αερόσακος οδηγού l l 0,00

Υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε βάθος l l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l RK04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος κλίση και μέση l l 0,00

Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού l l 0,00

Διπλό κάθισμα συνοδηγού l l WM06 0,00

Ράφι αποθήκευσης στην οροφή l l JO01 0,00

Κεραία ενσωματωμένη στον εξωτερικό καθρέπτη συνοδηγού l l ΑΤ14 0,00

Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με 4 ηχεία l l RC29 0,00

Air Condition l l RE01 0,00

Λασπωτήρες στους εμπρός τροχούς l l PE01 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Darko l l 0,00

Τροχοί 15" l l 0,00
Navigation, Radio με CD MP3, οθόνη αφής, Bluetooth (περιλαμβάνει RC58) m m JY02 1.336,02
Πλευρικοί αερόσακοι (περιλαμβάνει αερόσακο συνοδηγού) m m NF04 479,43
Προβολείς ομίχλης m m PR01 180,73
Radio,USB,Bluetooth m m RC57 495,12
Radio CD MP3, οθόνη αφής, Bluetooth, USB m m RC58 770,00
Ενισχυμένη Ανάρτηση m m SE08 117,97
Πνευματική ανάρτηση m m UA04 1.650,98
Συναγερμός m m WC05 416,67
Grip Control +Hill Descent m m UF04 345,77
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 125 λίτρα m m NO02 141,50
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) m m UE01 165,04
Αερόσακος συνοδηγού (καταργεί τη βάση στήριξης εγγράφων στο ταμπλό) m m NN01 274,31
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 429,80

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Bleu Imperial, Jaune Carioca, Bleu Line, Rouge Tiziano

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



NEO BOXER CHASSIS
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

NEW BOXER CHASSIS
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 35 L2S 2.2 HDI 130 35 L3 2.2 HDI 130
Τελική Λιανική Τιμή 24.790,00 25.320,00

Περιγραφή Μοντέλου

BOXER X2 50 CHCA 35 
L2S 2.2 HDI 130

BOXER X2 50 CHCA 35 
L3 2.2 HDI 130

Κωδικός Υλικού 2PU99FHDQ604A0C0 2PU96FHDQ604A0C0

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 19.357,95 19.775,98
code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 35 L2S 2.2 HDI 130 35 L3 2.2 HDI 130 CODE

Λιανική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

ABS & Brake Assist l l 0,00

ESP με σύστημα αντιολήσθησης τροχών (ASR) l l 0,00

Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα l l 0,00

Immobiliser l l 0,00

Αερόσακος οδηγού l l 0,00

Υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε βάθος l l 0,00

Ηλεκτρικά παράθυρα l l 0,00

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l RK04 0,00

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l 0,00

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος κλίση και μέση l l 0,00

Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού l l 0,00

Διπλό κάθισμα συνοδηγού l l WM06 0,00

Ράφι αποθήκευσης στην οροφή l l JO01 0,00

Κεραία ενσωματωμένη στον εξωτερικό καθρέπτη συνοδηγού l l ΑΤ14 0,00

Ραδιοφωνική προεγκατάσταση με 4 ηχεία l l RC29 0,00

Air Condition l l RE01 0,00

Λασπωτήρες στους εμπρός τροχούς l l PE01 0,00

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Darko l l 0,00

Τροχοί 15" l l 0,00
Navigation, Radio με CD MP3, οθόνη αφής, Bluetooth (περιλαμβάνει RC58) m m JY02 1.336,02
Πλευρικοί αερόσακοι (περιλαμβάνει αερόσακο συνοδηγού) m m NF04 479,43
Προβολείς ομίχλης m m PR01 180,73
Radio,USB,Bluetooth m m RC57 495,12
Radio CD MP3, οθόνη αφής, Bluetooth, USB m m RC58 770,00
Ενισχυμένη Ανάρτηση m m SE08 117,97
Πνευματική ανάρτηση m m UA04 1.650,98
Συναγερμός m m WC05 416,67
Grip Control +Hill Descent m m UF04 345,77
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 125 λίτρα m m NO02 141,50
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS) m m UE01 165,04
Αερόσακος συνοδηγού (καταργεί τη βάση στήριξης εγγράφων στο ταμπλό) m m NN01 274,31
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 429,80

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Bleu Imperial, Jaune Carioca, Bleu Line, Rouge Tiziano

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



2015

PARTNER TEPEE AM31

Εμπορικός κωδικός μοντέλου

1.6 BlueHDi 100 
ACTIVE 

5 seats

1.6 BlueHDi 100 
ACTIVE 

7 seats

1.6 BlueHDi S&S 
120 ACTIVE 
5 seats

Τελική Λιανική Τιμή 20.600,00 21.700,00 21.700,00

Περιγραφή Μοντέλου

PARTNER TEPEE 
1.6 BlueHDi 100 Niv2 

(31)

PARTNER TEPEE 
1.6 BlueHDi 100 

Niv2 (31)

PARTNER TEPEE 
1.6 BlueHDi 120 
S&S Niv2 (31)

Κωδικός Υλικού
1PB9 AF G KE5 04 

A0 31
1PB9 AF G KE5 04 

A0 31
1PB9 AF G KDK 04 

A0 31

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 14.999,67 15.776,10 15.789,11

code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.6 BlueHDi 100 

ACTIVE 
5 seats

1.6 BlueHDi 100 
ACTIVE 
7 seats

1.6 BlueHDi S&S 
120 ACTIVE 

5 seats

Κωδικός 
Option ή 

Code Combi

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ & Τ. 
ΤΑΞ.

ESP με ABS, EBD και Brake Assist l l l 0,00
Εμπρός και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού l l l 0,00
Τιμόνι μεταβλητής υποβοήθησης l l l 0,00
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος l l l 0,00
Air Condition l l l RE01 0,00
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l l 0,00

Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού συνεχόμενης λειτουργίας με αναγνώριση εμποδίου και ηλεκτρικό παράθυρο συνοδηγού l l l 0,00

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες l l l 0,00
RD4 MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία και θύρα πολυμέσων RCA l l l WLKI 0,00
Kit Καπνιστή: Μετακινούμενο τασάκι και αναπτήρας l l l 0,00
Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού l l l 0,00
Θήκες στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων l l l 0,00
Θήκη αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών l l 0,00
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l 0,00
Μονή πίσω πόρτα με θερμαινόμενο τζάμι και υαλοκαθαριστήρα l l l 0,00
Πλαϊνές συρόμενες πόρτες l l l 0,00
Τροχοί 15" με τάσια Nateo l l l 0,00
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων l l l 0,00
Ανιχνευτής χαμηλής πίεσης ελαστικών l l l 0,00

2η σειρά καθισμάτων ενιαία με διαχωρισμό 2/3 1/3, πλήρως αναδιπλούμενη σε διάταξη πορτοφόλι και αφαιρούμενo l - l 0,00

3 ανεξάρτητα καθίσματα στην 2η σειρά  και δύο ανεξάρτητα καθίσματα στην 3η σειρά - l - AN01 0,00
Pack Look : Προφυλακτήρες,πλαïνά προστατευτικά & κάλυμμα καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος, προβολείς 
ομίχλης, φώτα ημέρας LED και φυμέ πλευρικά και πίσω τζάμια. ( Δεν συνδυάζεται με ειδικά χρώματα που δεν 
περιλαμβάνονται στον οδηγό μοντέλου ) 

l l l ED17 0,00

Active City Brake  [Λειτουργία προειδοποίησης και φρεναρίσματος για την αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης και 
αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστών και κατευθυντικοί προβολείς ομίχλης (cornering lights)] m m m D401 658,54

Αυτόματος κλιματισμός m m m RE07 253,66
Ζάντες αλουμινίου 16'' m m m RP02 276,42
Δίφυλλη πίσω πόρτα με τζάμια m m m PB04 131,71
Αερόσακοι κεφαλής m m m NF04 400,00
Διαμήκη μαύρες μπάρες οροφής 80kg m m m PQ02 131,71
Προστατευτικό κινητήρα m m m FX01 146,34
Ρυθμιστής ταχύτητας l l l RG03 0,00
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπετες m m m UB01 328,46
Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπετες m m m UB03 510,57
Εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες m m m UB07 1.163,41
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες m m m UB09 1.015,45
Σύστημα πλοήγησης & Pack Radio: Σύστημα Multimedia με  αναλογική οθόνη 7'' τύπου SMEG, με λειτουργία Mirror 
Screen, με KML, πρίζα Jack + USB m m m JY02 1.234,96

Pack Radio: Σύστημα Multimedia με  αναλογική οθόνη 7'' τύπου SMEG, με λειτουργία Mirror Screen, με KML, πρίζα 
Jack + USB m m m WL0U 725,20

CD / MP3 με αυτόματη αύξηση της έντασης του ήχου με την ταχύτητα του οχήματος + Handsfree Blue Tooth, USB / 
υποδοχή jack m m m WLRW 219,51

Υφασμάτινη επένδυση Cadasca Blue ( Συνδυάζεται με τα χρώματα WPP0, ZRM0, F4M0, XYP0, X9P0,  9PM0 ) l - - 9YFM 0,00

Υφασμάτινη επένδυση Spa Gris ( Συνδυάζεται με όλα τα χρώματα ) - l - YPFV 0,00
Υφασμάτινη επένδυση Cadasca Rouge ( Συνδυάζεται με τα χρώματα 1SM0, WPP0, ZRM0, F4M0, XYP0, L8M0, T6M0,  
9PM0 ) - - l 9YFK 0,00

Μεταλλικό χρώμα m m m 0ΜΜ0 278,05

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Rouge Ardent, Noir Onyx

Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*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. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



PARTNER VAN  AM31
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ PEUGEOT

2015

Partner Επαγγελματικά AM31
Εμπορικός κωδικός μοντέλου 1.6 HDi 90 L1 1.6 HDi 90 L2                               
Τελική Λιανική Τιμή 18.200,00 18.880,00

Περιγραφή Μοντέλου PARTNER VAN 1.6 HDi 90 L1 
(31)

PARTNER VAN 1.6 HDi 90 L2 
(31)

Κωδικός Υλικού 2PB9 J0 G BF5 04 A0 31 2PB9 5B G BF5 04 A0 31

Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ 13.477,19 13.956,86
code

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 HDi 90 L1 1.6 HDi 90 L2                               CODE Λιανική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

ABS με EBD και Brake Assist l l
ESP με Hill Start l l UF01
Αερόσακος οδηγού l l
Τιμόνι μεταβλητής υποβοήθησης l l
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος και βάθος l l
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l
Πολυχρηστικό διπλό κάθισμα συνοδηγού (διάταξη 2+1) l l AX05
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό l l
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες l l
Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού συνεχόμενης λειτουργίας και ηλεκτρικό παράθυρο 
συνοδηγού l l

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος l l
Πλήρες σταθερό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με πλέγμα στο πάνω 
μέρος και αφαιρούμενη θυρίδα l l

Δίφυλλη πίσω πόρτα (60/40) με θερμαινόμενο τζάμι και υαλοκαθαριστήρα l l PB04
Δεξιά πλαϊνή συρόμενη πόρτα l l
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα και στον χώρο φόρτωσης l l
Τροχοί 15" με πλήρες διακοσμητικό τάσι Atacama l l
Air Condition l l RE01
Ράδιο CD MP3 με 2 ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι, αυτόματη αύξηση της έντασης του 
ήχου με την ταχύτητα του οχήματος l l

Kit Καπνιστή: Μετακινούμενο τασάκι και αναπτήρας l l
Ρεζέρβα l l
Λασπωτήρες εμπρός/πίσω l l
Αριστερή πλαϊνή συρόμενη πόρτα m m PC19 335,12
Πλήρες διαχωριστικό με τζάμι ασφαλείας m m PX34 305,61

Αερόσακος συνοδηγού (περιλαμβάνει καθρέπτες στα σκιάδια οδηγού/συνοδηγού)                                                                  m m NN01 192,36

Πλαϊνοί αερόσακοι και αερόσακος συνοδηγού (περιλαμβάνει καθρέπτες στα σκιάδια 
οδηγού/συνοδηγού)                m m NF02 263,33

Προβολείς ομίχλης m m PR01 125,04
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες m m HU02 88,78
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός και Ηλεκτρικά ανδιπλούμενοι καθρέπτες m m RE07 221,95

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες m m UB01 281,14

Σύστημα πλοήγησης & Pack Radio: ράδιο με 7'' οθόνη τύπου SMEG, πρίζα Jack 
+ USB m m JY02 881,95

Pack Radio: Σύστημα Multimedia με  αναλογική οθόνη 7'' τύπου SMEG, με 
λειτουργία Mirror Screen, με KML, πρίζα Jack + USB m m WL0U 406,91

CD / MP3 με αυτόματη αύξηση της έντασης του ήχου με την ταχύτητα του οχήματος 
+ Handsfree Blue Tooth, USB / υποδοχή jack m m WLRW 221,95

Υφασμάτινη επένδυση "Reseau" Gris l l
Μεταλλικό χρώμα m m 0MM0 297,40

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός
  -   Δεν διατίθεται

Χρώματα χωρίς χρέωση: Blanc Banquise, Rouge Ardent, Noir Onyx

VAN
PICK UP
CHASSIS

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 




