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PEUGEOT 2019 GENEVEN AUTONÄYTTELYSSÄ:  

kaksi maailmanensi-iltaa 100 % sähköistetyllä osastolla  

 

PEUGEOT esittelee 100% sähköistetyn version mallistostaan Genevessä. Näyttelyn aikana yleisölle 

paljastetaan kaksi maailmanensi-iltaa: uusi PEUGEOT 208 niin perinteisellä polttomoottorilla kuin 

täyssähköversiona ja PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 –konsepti, joka antaa jo esimakua tulevasta PEUGEOT 

SPORT ’in suunnittelemasta, tehokkaasta tuotantomallista. Osastolla nähdään myös PEUGEOTin uudet 

lataushybridimallit PEUGEOT 3008, 508 sedan sekä 508 SW. PEUGEOTin sähköistyminen tulee näkymään myös 

sen ikonisessa leijonassa, joka jälleen edustaa PEUGEOT-osastolla mutta tällä kertaa sähköisessä asussa. 

Vierailijat tulevat näkemään myös viime syksyn Pariisin autonäyttelyn tähden, PEUGEOT e-Legend –

konseptiauton, jossa aineellistuu visio optimistisesta ja houkuttelevasta, 100% sähköisestä autonomisesta 

tulevaisuudesta -  PEUGEOTin yhdistämänä. 

 

 

 

UUSI PEUGEOT 208 JA PEUGEOT e-208: FUTURISTINEN JA NUOREKAS 
 

 

Geneven näyttelyssä PEUGEOT esittelee jatkajan merkin best sellerille – Peugeot 208 :lle. Koska nyt sähköautojen 

tulemisen aikana auton ulkoasua ei enää saa määrittää sen käyttötapa tai voimalinja, tulee uusi PEUGEOT 208 

markkinoille heti kolmella eri voimalinjavaihtoehdolla: täyssähkö, bensiini sekä diesel.  

 

PEUGEOT 208 :n uusi sukupolvi on PEUGEOTille askel kohti sen strategista tavoitetta nousta lähemmäksi ylempää 

segmenttiä ja tästä esimerkkeinä toimivat niin mallin muotoilu ja varustelu kuin sen nuorekkuus ja energia. 

PEUGEOT FRACTAL –konseptiautosta ammennetun inspiraation ansiosta uusi PEUGEOT 208 on varustettu 

uudistuneella, ainutlaatuisella kaksitasoisella 3D-näytöllisellä PEUGEOT i-Cockpit® ’lla. Lisäksi se pitää sisällään 

runsaan määrän ajoavustimia, joita on perinteisesti totuttu näkemään vain korkeamman segmentin malleissa. 

 

PEUGEOT 208 ottaa kevyen irtioton perinteisestä B-segmentistä samoilla keinoin, joita PEUGEOT-mallisto tänä 

päivänä edustaa: muotoilun tuoma vahva ilme sekä erottautuminen innovaatioiden ja teknologian avulla. Uusi 

PEUGEOT 208 on erittäin turvallinen ajoneuvo, sillä se on varustettu luokassaan ennennäkemättömän runsaalla 
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määrällä viimeisimmän sukupolven ajoavustimia ja uusimmalla Drive Assist –versiolla, joka raivaa tietä kohti 

autonomista ajamista.  

 

Jo alusta asti vaihtoehtona oleva uusi PEUGEOT e-208 tuo 100 % sähköisellä voimalinjallaan uudenlaisen 

intohimon ja aistillisuuden takaisin ajonautintoon sen tarjoaman entistäkin reaktiivisemman ajotuntuman 

ansiosta. (100 kW (136 hv) ja 260 Nm väännöllä (0 km/h alkaen)) 

 

Uusi PEUGEOT e-208 on tunnistettavissa heti:  

� etusäleikkö on korin värinen 

� leijonalogo on muutettu spektroliitin väreissä heijastavaksi  

� "e-208" monogrammi näkyy takana ja “e”-tunnus C-pilarissa  

 

 

 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 -KONSEPTI: NEO-TEHOKKUUTTA 

  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 –konsepti antaa maistiaisen tulevasta, PEUGEOT SPORT ’in suunnittelemasta 

tehokkaasta uudesta tuotantomallista.  

 

Radikaalista PEUGEOT 508 HYBRID sedanista polveutuvana PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 –konsepti on 

saanut urheilullisen päivityksen.  

Sen etusäleikkö erottuu ”leijuvilla” elementeillään luoden urheilullista ilmettä. Lisäksi etupuskurista on tehty 

aavistuksen terävämpi, C-pilariin on sijoitettu siivekkeet ja takapuskuriin näyttävä diffuusori, jotta 

aerodynamiikasta on saatu optimaalisen tehokas ja auton suorituskykyä parannettua.  

 

Rungon 'Selenium Grey' –värin sävy on helmiäisen ansiosta saatu vaihtamaan sävyä siihen osuvan valon suunnan 

mukaan. Väriä elävöitetään räikeillä 'kryptoniitti' -väritehosteilla, jotka korostavat konseptin urheilullisuutta ja 

tehoja. 

 

PEUGEOT SPORT :in insinöörien taitoon luotettiin niin paljon, että projekti annettiin heidän käsiinsä. Nyt 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 –konseptiauto lupaakin poikkeuksellista suorituskykyä. Auto on varustettu 

nelivedolla ja sen kolmen moottorin yhdistelmä tarjoaa erinomaisen kiihtyvyyden. Moottoriyhdistelmä koostuu 

200 hv PureTech -bensiinimoottorista sekä kahdesta sähkömoottorista (110 hv edessä ja 200 hv takana).  

 

Konseptiauto PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 saa edukseen niin hybridin tuomat tehot kuin 100% sähköisen 

ajon taloudellisuuden (50 km WLTP).  
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100% SÄHKÖISTETTY PEUGEOT–OSASTO  

 
Koko näyttelyn ajan (7. – 17. maaliskuuta 2019) PEUGEOTin 1400 m2 -osasto esittelee 100 % sähköistettyjä 

uutuuksia kävijöilleen:  

 

� Kaksi maailmanensi-iltaa: uudet PEUGEOT 208 ja e-208 konseptin PEUGEOT SPORT ENGINEERED 508 

tulevasta mallistosta.  

� 100% sähköistynyt lataushybridimallisto: PEUGEOT 3008 HYBRID4 ja PEUGEOT 508 HYBRID sekä 508 

SW HYBRID tulevat syksyllä markkinoille tarjoamaan voimakkaampia ajoelämyksiä neljän erilaisen 

ajotavan ansiosta.   

� PEUGEOT e-Legend -konseptiauto, aineellistunut visio optimistisesta ja houkuttelevasta, 100% 

sähköisestä autonomisesta tulevaisuudesta PEUGEOTin yhdistämänä.  

� Merkin uudistunut brändiallekirjoitus, MOTION & e-MOTION, joka alleviivaa PEUGEOTin rauhallisen ja 

päättäväisen asemoitumisen kohti käyttövoimamuutosta ja muutoksen mukanaan tuomia kysymyksiä 

sekä malliston sähköistymistä. 

� Suuri leijonapatsas sähköisissä väreissä: PEUGEOTin vuosi sitten ensimmäistä kertaa esittelemä 

jättikokoinen brändilähettiläs hehkuu spektroliitin lailla elämää sen muotojen ja valon mukaan 

vaihtelevin sinisen ja vihreän sävyin. PEUGEOT on astunut uuteen sähköiseen kauteen ja leijonan 

sähköistäminen on esimerkki siitä. 

 

PEUGEOT on ainoa valmistaja, joka tarjoaa ympäri maailman niin kaksi-, kolme- kuin nelipyöräisiä liikkumisen 

vaihtoehtoja ja näyttelyosasto tulee esittelemään näistä uusimmat: sähköiset innovaatiot niin PEUGEOT 

polkupyöriin kuin PEUGEOT moottoripyöriin: 

 

� PEUGEOT polkupyörät tuo osastolle Electric VTC eT01 Belt Powertube –pyörän, joka on varustettu 

huoltovapaalla hihnavedolla. Siinä on täyssähkömoottori sekä runkoon upotettu akku. Pyörän kiihtyy 

sulavasti ja jarruttaa äänettömästi.  

� PEUGEOT moottoripyörien E-METROPOLIS-konsepti on sähköinen versio ikonisesta 3-pyöräisestä 

PEUGEOT METROPOLIS –skootterista. E-METROPOLIS –konseptipyörän tavoite ei ole vähempää kuin 

tulla Euroopan suurien kaupunkien ykköseksi ja siitä onkin suunniteltu erittäin suorituskykyinen. 

Alustaan asennettu sähkömoottori tarjoaa 36 kW maksimitehon takapyörän hammashihnan kautta. 

Maksiminopeus on 135km/h aina 200 km toimintamatkaan asti. Ajoelämys E-METROPOLIS –

konseptipyörällä on poikkeuksellinen, kiitos kokonaispainoa keventävän sähkömoottorin. Tärkeimpiä 

vahvuuksia tälle tulevalle E-METROPOLIS –skootterille ovat sen ajamisen nautinto, turvallisuus sekä 

suorituskyky 


