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+ DESIGN + DINAMIZMUS + SZABADSÁG
Egy jól manőverezhető városi
autóra van szüksége, mely, ha kell,
az országúton is megállja a helyét?
Modern, elegáns, megbízható autót
keres elérhető áron? A Peugeot
206+-t Önnek találták ki!
Kifejezetten az Ön igényeinek,
életstílusának a szem előtt
tartásával! A Peugeot 206+-ban
benne van minden, ami a 206-ban
már jó volt..., csak minden még
jobb lett! A 206+ a megtestesült
Peugeot-elegancia: dinamizmus
és magával ragadó stílus.

Erőteljes első vonalai és a
jellegzetes Peugeot-s ragadozótekintet szépséget és modernitást
sugall. Új hátsó lökhárítója és az
újjáalakított fényszórók sportos
hatást kölcsönöznek a modellnek.
A 206+ belső stílusa követi a
külső sportos, letisztult formáját.
A vezető beülve azonnal
megtalálja a tökéletes
vezetési pozíciót, a
műszerfal és a vezetőhely
ergonómiája tökéletes.
A 206+ több, mint gondolná!

JÖVŐNK A JELENBEN
A Peugeot évek óta sokat tesz
a környezet védelme érdekében.
A márka ez irányú tevékenységének
újabb lépcsőfokához érkezett:
a jövő generációiért való
elkötelezettségét a Peugeot a
Blue Lion követelményrendszerben foglalja össze. A Blue Lion
besorolást a márka azon modelljei
kapják meg, melyek a környezetet
legkevésbé terhelik. A Blue Lion
megnevezés a Peugeot-nak a
CO2-kibocsátás csökkentésére
irányuló törekvéseit és a levegő
minőségét javító technológiai
fejlesztéseit jelöli.
2008 elején a program már
konkrét eredményeket mutat:
• 2000 óta a Peugeot több,
mint 1 600 000 db FAP-
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rendszerrel (részecskeszűrő)
ellátott autót értékesített.
• 2001 óta közel 1 100 000 db
120 g-nál kevesebb CO2-t
kibocsátó gépkocsit értékesített
Európában (14 ország).
• 2007-ben a Peugeot által
Európában értékesített
személyautók 40%-a kevesebb
mint 130 g/km CO2-t bocsát ki.
• A Peugeot összes modellje
az ISO 14001 szabványnak
megfelelő gyárban készül
és 95%-ban újrahasznosítható.
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+ GONDOSKODÁS
+ BIZTONSÁG
AKTÍV BIZTONSÁG
Blokkolásgátló (ABS)
Ennek az elektronikus biztonsági
rendszernek köszönhetően
a fékezés a kerekek blokkolása
nélkül történik mind egyenes
haladás esetén, mind kanyarvételkor. A rendszer lehetővé
teszi, hogy a fékhatás homogén
és hatékony legyen mindenkor,
függetlenül a terheléstől.
Az ABS-hez kapcsolódó
vészfékrásegítés felgyorsítja
a fékerő növekedését, még
hatékonyabbá téve a 206+
fékrendszerét.

Ütközéselnyelés
és oldalvédelem
A masszív, programozottan
deformálódó karosszéria
eredményesen nyeli
el az ütközési energiát.
Az erős oszlopok és az ajtók
oldalvédelme tovább emelik
a 206+ stabil szerkezete
által nyújtott védelmet.
Annak érdekében, hogy
oldalütközéskor az ajtók
is ellenálljanak, mindegyik
rendelkezik egy omega
alakú megerősítéssel is.

PASSZÍV BIZTONSÁG

MOTORIZÁCIÓ

Légzsákok
A 206+ 4 légzsákkal rendelkezhet:
• 2 első, az ütközés erejéhez
alkalmazkodó légzsák. A vezetőoldali légzsák 90, az utasoldali
légzsák pedig 60 literes.
• Az opcióként rendelhető,
felsőtestet védő oldallégzsákokat az üléstámla
oldalába rejtették el.

A Peugeot 206+ háromféle
motorizációval rendelhető.
A 1.1 l 60 LE benzines motor
vegyes fogyasztása mindössze
5,7 l, a 75 lóerős 1.4 literes
változaté pedig 6,3 l. Az 1.4 l HDi
70 lóerős erőforrás alacsony,
110 g/km CO2-kibocsátásánál
csak vegyes fogyasztása
kevesebb, 4,2 l.
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206P_2009_004_FR a kilincset és a rendszám feletti
fekete csíkot kell átszínezni

+ ELEGANCIA
METÁL SZÍNEK
Szürke Aluminium

Szürke Thorium

Fekete Perla Nera

Fehér Banquise

Piros Aden

Szürke Hurricane

Kék Ipanema

MATT SZÍNEK

KÁRPIT
KERÉKTÁRCSÁK

Fekete Mistral

2225 ÜLLÕ Pesti út 203. Telefon: 06 (29) 521-150
1039 BP Szentendrei út 255. Telefon: 06 (1) 436-0580

14"-os Spa dísztárcsa

15"-os Interlagos könnyűfém keréktárcsa*
* opció 1,4 l benzines és HDi motorizációknál
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FELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK
206+ Urban
• ABS és elektronikus
fékerőelosztó
• Alumíniumbetétes
sebességváltógomb
• Bekapcsolt fényszóróra
figyelmeztető hang
• Elektromos ablakemelő elöl
• Energiaelnyelő anyag
és biztonsági merevítés
az ajtókban

• Gyermekzár
• Hárompontos biztonsági övek
hátul, 3 db hátsó fejtámla
• Intelligens karbantartásjelző
• Isofix rögzítési pontok
• Késleltetett belső világítás
• Kilincsek a karosszéria
színére fényezve
• Központi zár
• Léptetőkódos indításgátló

• Oldalvédő elemek
a karosszéria színére
fényezve
• Pirotechnikai övfeszítők
överő-határolóval
• Rádió-előkészítés (kábelezés)
• Sebességfüggő,
félautomata első ablaktörlők
• Szervokormány
• Színezett üvegek
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• Színre fújt lökhárítók
• Tükörházak a karosszéria
színére fényezve
• Utasoldali légzsák
• Vészfékrásegítés és
automata vészvillogó
• Vezetőoldali légzsák
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MÉRETEK
Magasság: 1446 mm

MŰSZAKI ADATOK
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Első túlnyúlás: 807 mm
Hátsó túlnyúlás: 622 mm
Fordulókör (járdák között,
kerékmérettől függően):
9,85 m

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába
adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése
során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki
adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket,
valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat.
A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások
nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános
információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés
hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.
A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2009. március

1.1 benzines, 3 ajtós
1.1 benzines, 5 ajtós
1.4 benzines, 5 ajtós
1.4 HDi 5 ajtós
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
1124
1360
1398
Hengerek száma
4
4
4
Max. teljesítmény (kW/LE)
44/60
55/75
50/70
Fordulat/perc
5500
5500
4000
Max. nyomaték (Nm)
94
120
160
Fordulat/perc
3300
3400
2000
Szelepek száma
8
8
8
SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok száma
5 fokozatú manuális
GUMIABRONCSOK
Méret
175/65 R14
FUTÓMŰ
Elöl
Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók
Hátul
hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
FÉK
Elöl
tárcsa
Hátul
dob
TÖMEG (kg)
Saját tömeg
945
952
980
Megengedett össztömeg
1384
1421
1476
Vontatható összt.fékezett utánfutóval
750
1178
1178
Össz. engedélyezett gurulótömeg
1884
2321
2376
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (l)
50
Csomagtartó-térfogat (l),
245/1130
(VDA, min./max.)
MENETTELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)
Maximális sebesség (km/h)
155
170
166
Gyorsulás (s):
– 0-ról 100 km/h-ra
16,1
13,1
13,8
– 1000 m álló helyzetből
37,4
34,7
35,5
FOGYASZTÁS (l/100 km)
Városi
8,0
9,1
5,4
Városon kívüli
4,5
4,8
3,5
Vegyes
5,7
6,3
4,2
CO2 (g/km)
135
150
110
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TARTOZÉKOK

KÉNYELEM

DESIGN

Elsőajtó-légterelő

Hátsó légterelő

Napfényrolók

PVC-küszöbvédő

Inox küszöbvédő
Csomagtérszőnyeg

„Ouragan” könnyűfém keréktárcsa

„Boreal” könnyűfém keréktárcsa

Csomagtértálca

BIZTONSÁG
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PRAKTIKUM

Kutyarács

Kerékpártartó

Biztonsági gyermekülés

Csomagtartó rúd

Csúszásgátló köpeny

Keresztszemes hólánc

Rakodórekesz – kalaptartó alá

Vonóhorog

Rögzíthető utazóvállfa

Csomagtérháló
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