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Нова Peugeot 107 найбільш

підкреслює сучасні
тенденції. Компактна,
маневрена, сучасна,

захоплива та з найменшою
кількістю викидів СО2 вона

зможе вас повністю
підкорити. Ви залюбки

зачаруєтесь її гарненьким
зовнішнім виглядом, а її

покращені можливості не
залишаться без уваги. Ця

автівка якнайкраще
продумана для міста —

повністю пристосовується
до нього, залишаючи вас у
повній безпеці. Нова 107 —

зручна та практична і
представляє собою

справжню стійкість свого
характеру. Тож чому б не
дізнатися про неї більше?

ВИХІД НОВОЇ
МОДЕЛІ 107
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БУДЬТЕ СТИЛЬНИМИ
У СУЧАСНОМУ МІСТІ
СПОВНЕНА ШАРМОМ І ФАНТАЗІЇ, PEUGEOT 107
«ПЕРЕГЛЯНУЛА» СВІЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
ТА «ОСУЧАСНИЛА ГАРДЕРОБ»
У 107 предСТаВлеНО НОВий пОВНіСТю ОНОВлеНий бампер з хрОмОВаНими ВСТаВКами
Та СУчаСНий деКОраТиВНий хОлдиНг. СТримаНа Та НаВіТь ТрішечКи НахабНа, ВОНа
приКраСиТь міСТО СВОїми ВідТіНКами, з яКих Найбільш ТреНдОВий — НезВичайНий
пУрпУрНий КОлір «Plum» (плам).

НОВа Peugeot 107 гараНТУє Вам легКіСТь
Та КОмфОрТНіСТь У міСТі ОСКільКи НадзВичайНО
СприТНа Та КОмпаКТНа. заВдяКи КОрОТКОмУ радіУСУ
пОВОрОТУ, ВОНа з легКіСТю приСТОСОВУєТьСя дО УрбаНіСТичНих
рУхіВ Та пОлегшУє НайСКладНіші Та НайпідСТУпНіші маНеВри.
 На Вашій прОВОрНій 107 Ви змОжеТе прОТиСНУТиСя бУдь-де.

ЖВАВЕ
РОЗВЕРТАННЯ
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ЧОТИРИ
ПОВНОЦІННІ

МІСЦЯ
КОМФОРТНИЙ
КОЗИР ДЛЯ
БЕЗТУРБОТНОЇ
ПОДОРОЖІ

Незважаючи на компактність
Peugeot 107, ця автівка досить

комфортна та зручна у
користуванні — нею дуже

приємно керувати та паркувати!

П’ЯТЬ
МОЖЛИВОСТЕЙ
ВИБОРУ
ДВА РІВНІ
КОМПЛЕКТАЦІЇ
3 чи 5 дверей? простий чи
елегантний? Нехай буде так,
як ви забажаєте.

ОМРІЯНА
ПРОСТОРІСТЬ
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СТИЛЬ
ЕЛЕГАНТНІ ЛІНІЇ ТА ОСОБЛИВЕ

ОЗДОБЛЕННЯ. PEUGEOT 107
ПІДТРИМУЄ ВИТОНЧЕНІСТЬ

«ВІДМІННО» ЗА СТИЛЬ!
Щоб ще більше вас звабити,

107 має новий сучасний вигляд 

з переду. Нові світлодіодні* та

протитуманні фари* витончено

окреслюють оригінальний стиль

бампера. Звичайно, 107 не

позбавляє себе можливості

підморгнути своїми задніми

вогнями і своїми новими

протитуманними фарами усім

іншим стандартним міським

кросоверам. Маленькі деталі

цього величного сучасного

вигляду не залишать вас

байдужими.

НОВЕ ВИКОНАННЯ
Оснащена новим бампером з

хромованими вставками*, її

обриси стають водночас

витонченими та точними — 

107 «переглянула» стиль своєї

особистості! Нова решітка

радіатора, новий імідж знака Лева

та реєстраційний номер тепер

містяться прямо-таки по центру

бампера.

ЕЛЕГАНТНА ТА ОРИГІНАЛЬНА!
У салоні автомобіля комфорт

довершується оригінальністю.

Зміщений вбік тахометр* може

доповнювати комбінований

циферблат із оригінальним

блиманням, що полегшить вам

керування автомобілем.

* Більше інформації шукайте у прайс-листі
та у специфікаціях.
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ПОГРАТИСЯ
З ПРАВИЛАМИ
ЗВАБЛЕННЯ
І ПРАКТИЧНОСТІ —
ОСЬ У ЧОМУ
СЕКРЕТ
НОВОЇ 107!

В УНІСОН
ІЗ САМИМ
СОБОЮ! 

Нова атмосфера дикого вітру
містраль та оздоблення салону
у стилі «манхеттен», а також
підкреслена функціональна панель
приладів надає автомобілю
приємного та гармонічного стилю.
місткість автомобіля є його родзинкою.
Не можна не згадати шкіряне кермо, оснащене
ручкою перемикання передач та аудіосистемою, в яку
входить СD-програвач, uSB-порт та Bluetooth*. 
* більше інформації шукайте у прайс-листі та у специфікаціях.
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МОТОРНА ТА
КОМПАКТНА МОДЕЛЬ
107 ВИПРОМІНЮЄ
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА
МІСТКІСТЬ ДЛЯ
КОЖНОГО
Комфортний дизайн салону викликає захоплення.

Крізь оптимізований простір та винахідливе
оснащення об’єм 107 має якнайбільше

місця для водія та пасажирів. її
корисність також

проявляється в умінні
напрочуд вдало
розподілити простір для
всіх особистих речей.

107

107 —
ДЛЯ ВСІХ!
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ДВИГУН
СКАЖІТЬ «ТАК» ПРОДУКТИВНОСТІ, ЗНИЖЕННЮ

ВИКИДІВ СО2 ТА ЕКОНОМІЇ ПАЛЬНОГО.
ДВИГУН, ЩО ВІДПОВІДАЄ НОВИМ НОРМАМ

КІЛЬКОСТІ ВИКИДІВ СО2 ЗГІДНО З EURO 5

PEUGEOT ТА ДОВКІЛЛЯ
Задля повної гармонії із міським оточенням викиди СО2 нової 107 були знижені до 99 г/км

(проти 103 г/км для версій 1,0 — бензиновий двигун, механічна коробка передач) та 104 г/км

(проти 106 г/км для версій 1,0 — бензиновий двигун, роботизована коробка передач 2-Tronic).

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН
3-циліндровий та 12-клапановий двигун має максимальну потужність — 68 к. с. Слід відмітити

його мінімальні потреби в бензині: він витрачає лише 4,5 літри на 100 кілометрів при змішаному

циклі роботи, представляючи собою гарний діапазон використання ресурсів у лінійному режимі.

РОБОТИЗОВАНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2-TRONIC
Ще більше урбанізована, доступна та багатофункціональна модель 107 полегшить ваше щоденне

керування — лише оберіть роботизовану коробку передач 2-Tronic (у моделях із ручним

перемикачем передач). У цьому повністю автоматизованому режимі перемикання на іншу

швидкість відбувається без будь-якого втручання водія, і саме це допомагає йому повністю

насолодитися всіма перевагами автоматизованого керування. Повернути собі ініціативу дуже

легко — все, що вам потрібно, це клацнути вимикачем назад до вказівника наступного режиму.

МКП: механічна коробка передач.

2-Tronic: роботизована коробка передач.

* Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння,

дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального.

Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і

визначається лише експериментально.

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO2

Витрата пального згідно з
методикою UTAC, л/100 км*

Міський цикл

Заміський цикл

Змішаний цикл

CO2 (г/км)

1,0 л, 12 V,
68 к. с.

МКП

5,1

3,8

4,3

99

1,0 л, 12 V,
68 к. с.

2-Tronic

5,4

4

4,5

104

Двигун

РУЧНЕ

КЕРУВАННЯ

ЗАДНІЙ

хІД

НЕЙТРАЛьНА

ПЕРЕДАЧА

АВТОм
АТИЧНЕ

КЕРУВАННЯ

N

E

R

M

-

+
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ЧОМУ У ДЕЯКИХ
АВТОМОБІЛЯХ

МИ ВІДЧУВАЄМО
СЕБЕ У БІЛЬШІЙ

БЕЗПЕЦІ?

ПІД СВОЇМ ЕЛЕГАНТНИМ ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ
PEUGEOT 107 НЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДІЙНОСТІ

ТА ПОСИЛЕНОГО ЗАХИСТУ: ЦЕ ДО 6 ПОДУШОК
БЕЗПЕКИ ТА СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ,

ЯКОМУ МОЖНА ДОВІРЯТИ

ПОДушКИ бЕЗПЕКИ
Захист пасажирів у разі зіткнення

забезпечується близько 6 подушками безпеки:

• 2 фронтальні подушки для водія та пасажира;

• 2 бічні подушки*;

• 2 бічні шторки безпеки*.

ПОСИЛЕНИй КОРПуС
Задля захисту пасажирів каркас кузова нової

107 та його склад під час зіткнення передбачає

увібрання сили удару. Бампер також має

високу поглинальну здатність завдяки балці,

розміщеній на підвищеному демпфері.

ПІДГОЛІВНИКИ ТА ПАСКИ бЕЗПЕКИ
Передні сидіння 107 мають підголівники, що

обмежують травматизм від непередбачуваних

ситуацій. Також ці сидіння забезпечені натягом

ременів безпеки і обмежувачами зусилля.

Щодо найменших пасажирів, то про них також

не забули: задні сидіння обладнані

спеціальними кріпленнями для дитячих сидінь

стандарту Isofix (міжнародний стандарт

закріплення дитячих сидінь у пасажирських

автомобілях).

* Більше інформації шукайте у прайс-листі та у специфікаціях.
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КОЛЬОРИ*
Відтепер яскраВість! силуети 107 грають із монохромними
та жиВими кольорами.

4
СИНІЙ

(ELECTRA BLUE)

4
СІРИЙ

(CARBON GREY)

3
БІЛИЙ
(DIAMOND WHITE)

5
СІРИЙ
(ZIRCON GREY)

4
ЧЕРВОНИЙ
(LASER RED)

4

ЧОРНИЙ
(RAVEN
BLACK)

3
ПУРПУРНИЙ
(PLUM)

3
ЖОВТИЙ
(CITRUS YELLOW)

ОББИВКА
додайте особистого дотику Вашій 107, керуючись

лише сВоїми Внутрішніми Відчуттями, та оберіть
оббиВку, що підходить саме Вам.

6

MANHATTAN
GREY

5
ALCANTARA

5

MANHATAN
MISTRAL BLUE

* Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру.

Демонстрація оббивки зроблена з метою надати уявлення про ваш 107.

Про ціни та наявність у продажу дізнавайтесь в автосалоні.
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Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його

видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої

в компанії Peugeot політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики,

комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент

без попереднього оголошення. Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики

на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може

розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю

необхідну інформацію Вам надасть дилер.

Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії Peugeot .

www.peugeot.ua

Печатка дилера
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