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 A skozi vsa Peugeotova leta, tudi tista 
najslabša, se zdi, da se je najbolje prebijal 
najmanjši Peugeot 208. Seveda, Peugeot 
ima tudi manjši model, ki pa se pri nas ne 
prodaja, pa tudi po prodajni količini mal-
ček 107 ne seže modelu 208 niti do ko-
len. 208 je srca kupcev osvojil že davno, 
ko se mu je reklo še Peugeot 206. Tudi z 
naslednjo korenito prenovo, ko je postal 
207, ni bilo nič drugače – kupci so bili še 
vedno navdušeni nad njim, všeč je bil tudi 
tistim, ki ga niso imeli. Po njem niso pose-
gale zgolj predstavnice nežnejšega spola, 
bil je pravi avto za mlade voznike, pa tudi 
za tiste, ki so mladi le še po srcu. Z zadnjo 
večjo prenovo je tudi malčka doletelo no-
vo poimenovanje in tako je postal 208. 
V primerjavi z osnovnim 206 je primerno 
oznaki tudi zrasel, a njegovo bistvo osta-

ja: oblikovno všečen in prikupen majhen 
avtomobil. Zanj bi lahko rekli celo, da je 
najboljši Peugeot. Predvsem takrat, ko ga 
primerjamo z razrednimi tekmeci in ugo-
tovimo, da ga ti v marsičem sploh ne pre-
kašajo. 

Trenutni 208 je oblikovno še vedno pri-
vlačen enakemu krogu kupcev (morda 
celo kakšnemu več) kot njegova prva raz-
ličica 206, a hkrati ponuja zdaj tudi veliko 
bombončkov iz višjih avtomobilskih razre-
dov. Kot je testni avtomobil, ki je bil med 
drugim opremljen tudi z (serijsko in do-
plačilno): ESP, tempomatom in omejeval-
nikom hitrosti, električnim pomikom vseh 
stekel in električno zložljivimi vzvratnimi 
ogledali, večpredstavnostnim sistemom 
SMEG s priključkoma USB in AUX ter blu-
etoothom, samozatemnitvenim notranjim 
vzvratnim ogledalom in celo panoramsko 
streho, zvočnim sistemom JBL, kamero za 
vzvratno vožnjo, parkirnimi tipali (spredaj 
in zadaj), pa tudi s parkirnim sistemom 
za samostojno parkiranje. To še zdaleč 
ni vsa oprema, s katero je bil testni 208 
opremljen, a že iz te je mogoče sklepati, 
da se takšne opreme ne bi branil niti avto 
iz višjega avtomobilskega in tudi cenov-
nega razreda. Posledično je tudi poču-
tje v tako dobro opremljenem avtomobilu 
boljše. Ampak ... vsaka zgodba ima dve 
plati, tudi Peugeotova. Ob vsem našte-

tem, kar mu seveda štejemo v plus, pa v 
208 še vedno razočara menjalnik oziroma 
prestavna ročica, ki je še vedno prema-
lo natančna, osebno pa se ne znajdem 
niti za volanskim obročem dvestoosmice. 
Nazadnje sem tako majhen volan držal v 
rokah, ko sem igral Playstation, v resnič-
nem avtu pa me moti. Pa ne toliko, da 
je majhen, bolj to, da prekriva merilnike. 
Lahko bi ga sicer spustil niže in tako videl 
na merilnike, a v avtu mora biti gospodar 
voznik, nikoli ne sme biti avto voznikov 
gospodar.

Novo pohvalo pa si zasluži 1,2-litrski tri-
valjnik. Zdi se, da sta z Peugeotom 208 
idealen par. Ravno prav velik in težak avto-
mobil, po drugi strani pa ravno dovolj moči 
in navora. Vožnja je tako brez težav lahko 
tudi bolj dinamična, a je na račun turbo-
puhala, ki pomaga motorju, takšna tudi 
poraba goriva. Seveda obstajajo tudi drugi 
načini vožnje, že s povsem običajnim bo 
precej prijetnejša tudi poraba goriva.

Pod črto velja, da je Peugeot 208, tudi 
na račun opreme, ki jo je imel testni avto-
mobil, nadpovprečno dober avto. Sploh, 
ker je všečen tudi s ceno. Ta je sicer v 
osnovi nekaj višja (a za to, kar avto ponu-
ja, še vedno sprejemljiva), vendar je na 
račun popustov in financiranja krepko zni-
žana. Pa vendar tale 208 ni dober zgolj 
zaradi cene! 

Posrečena kombinacija

Peugeot je v zadnjih letih naredil 
viden korak naprej, kar ne 
nazadnje potrjuje tudi naslov 
evropskega avta leta, ki ga je 
lani osvojil model 308. Njihovi 
modeli so oblikovno všečnejši, 
dvignila se je kakovost in dodali 
so tudi nove motorje. 

Peugeot 208 Allure 1.2 PureTech 
110 Stop&Start

CENA OSNOVNEGA MODELA S POPUSTI*: 10.692 EUR 
CENA TESTNEGA VOZILA BREZ POPUSTOV: 15.770 EUR  
CENA TESTNEGA VOZILA S POPUSTI*: 15.770 EUR
 
 ZAVAROVANJE AO: 535 EUR 

KASKO (+B,K), AO, AO+ : 1.019 EUR

NAŠE MERITVE
Okoliščine meritev:
T = 19 °C / p = 1.028 mbar / rel. vl. = 55 % / stanje kilometrskega števca: 4.021 km

POSPEŠKI
0–100 km/h: 10,8 s
402 m z mesta:  17,5 s (130 km/h)

PROŽNOST 
50–90 km/h (IV.): 10,1 s
80–120 km/h (V.): 13,7 s

TRUŠČ V NOTRANJOSTI  DB
Hitrost (km/h) VI. prestava
90 58

ZAVORNA POT  
od 100 km/h: 38,6 m (AM meja 40 m)

PORABA GORIVA 
skupno testno povprečje: 7,1 l/100 km
normni krog: 5,4 l/100 km

NAPAKE MED TESTOM
brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 3-valjni – 4-taktni – vrstni – turbobencinski – gibna 
prostornina 1.199 cm3  –  največja moč 81 kW (110 KM) pri 5.500/
min – največji navor 205 Nm pri 1.500/min. 
Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 5-stopenjski ročni 
menjalnik – gume 205/45 R 17 V  (Michelin Pilot Exalto).
Masi: prazno vozilo 1.070 kg – dovoljena skupna masa 1.530 kg.
Mere: dolžina 3.973 mm – širina 1.739 mm – višina 1.460 mm 
– medosna razdalja 2.538 mm – prtljažnik 285–1.076 l – posoda 
za gorivo 50 l. 
Zmogljivosti: največja hitrost 190 km/h – pospešek 0–100 
km/h 9,6 s – kombinirana povprečna poraba goriva (ECE) 4,5 
l/100 km, izpust CO2 103 g/km.

HVALIMO IN GRAJAMO
 S oblika
 S motor
 S notranja LED-osvetlitev
 S serijska in dodatna oprema
 ▼ menjalnik
 ▼ premajhen in višinsko premalo pomičen volanski 

obroč

* Popusti in akcije po uradnem ceniku na dan zaključka redakcije.


