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710De nieuwe Peugeot 107 

is een auto van deze tijd. 

Hij is compact, handelbaar,

modern en gedurfd en heeft

een nog lagere CO2-uitstoot.

Argumenten waarmee de 107

u zal weten te overtuigen.

Bovendien zult u

gecharmeerd zijn van zijn

nieuwe, innemende voorzijde

en uitgebreide

mogelijkheden. De 107 voelt

zich in de stad als een vis in

het water en brengt u overal

moeiteloos en veilig naar

toe. Ontdek de sprankelende

persoonlijkheid van de 107:

sympathiek, praktisch en

efficiënt.

DE NIEUWE 107
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EEN STIJL DIE PAST
BIJ DE STAD
DE MODERNE, CHARMANTE EN GEDURFDE
107 IS NU NOG MODIEUZER.
DE NIEUWE VOORBUMPER MET EEN VERCHROOMDE SIERLIJST* EN DE GERESTYLEDE GRILLE

GEVEN DE 107 EEN VERLEIDELIJKE BLIK TERWIJL DE NIEUWE WIELDOPPEN ZIJN MODERNE KARAKTER

VERSTERKEN. MET DE KEUZE UIT 8 CARROSSERIEKLEUREN, VAN SOBER TOT UITBUNDIG, GEEFT DE

107 KLEUR AAN DE STAD. DE NIEUWE TRENDY KLEUR PLUM STEELT ONGETWIJFELD DE SHOW.

*Afhankelijk van de uitvoering.





O
DE WENDBARE EN COMPACTE 107

VOELT ZICH ALS GEEN ANDER THUIS

IN DE STAD. DANKZIJ DE PITTIGE

TUSSENSPRINTS EN DE KLEINE

DRAAICIRKEL PAST DE 107 ZICH

MOEITELOOS AAN DE

VERKEERSOMSTANDIGHEDEN AAN

EN WORDEN DE LASTIGSTE

MANOEUVRES EENVOUDIG

UIT TE VOEREN. MET DE NIEUWE 107

KUNT U OVERAL LANGS EN IS GEEN

PARKEERPLAATS TE KLEIN!

FLITSEND
EN WENDBAAR
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VIER
VOLWAARDIGE
ZITPLAATSEN

EEN 
GARANTIE

VOOR EEN 
COMFORTABELE

RIT
DE COMPACTE AFMETINGEN

EN HET GEMAK VAN EEN AUTO

WAARMEE HET RIJDEN EN

PARKEREN IN DE STAD

KINDERSPEL WORDEN!

VIER 
KARAKTERTREKKEN
VRIJHEID
SLIMHEID
HANDIGHEID
SPORTIVITEIT
LEVERBAAR ALS 3- 

OF 5-DEURS, AAN U DE KEUS!





OOG VOOR
DESIGN

DE ELEGANTE LIJNEN EN 
DE VERZORGDE AFWERKING

GEVEN DE 107 EEN 
GERAFFINEERD KARAKTER.

HET DESIGN UITGELICHT
De 107 is nog verleidelijker

geworden dankzij de nieuwe, 

chique voorzijde met de subtiele

led-dagrijverlichting* en de origineel

vormgegeven bumper. De zwarte

omlijsting van de achterlichten 

en de nieuwe mistlampen* geven 

de 107 een speels uiterlijk. 

Deze moderne look zal u 

niet onberoerd laten!

EEN GEFACELIFTE VOORZIJDE
De nieuwe bumper en grille met 

de verchroomde sierlijst* geven de

107 een elegante en dynamische lijn.

De 107 heeft aan zijn uiterlijk

gewerkt! De nieuwe 107 is trots op

zijn afkomst! Dat blijkt bijvoorbeeld

uit de nieuwe grille en de nieuwste

versie van het logo van Peugeot, 

de leeuw. De kentekenplaat is net

als bij de meest recente modellen

van het merk in het midden van 

de voorbumper aangebracht.

ELEGANT EN ORIGINEEL!
In het interieur wordt op originele

wijze invulling gegeven aan het

begrip comfort. De auto kan worden

geleverd met een toerenteller die

schuin boven het instrumentenpaneel

is aangebracht: een origineel detail

en tegelijkertijd een hulp bij het

rijden.

*Standaard of optioneel, afhankelijk van 

de uitvoering en het land van bestemming.





SPELEN MET 
VERLEIDELIJKE
EN PRAKTISCHE
DETAILS, DAT IS 
HET GEHEIM
VAN DE 
NIEUWE 107

EEN RUIM 
INTERIEUR

De nieuwe kleurstelling Mistral in 

combinatie met de bekleding 

Manhattan en het functionele 

dashboard zorgen voor een 

uitgebalanceerde en prettige sfeer in 

het interieur. Praktisch aspect: het 

instrumentenpaneel kan optioneel 

worden uitgerust met een schuin erboven

geplaatste toerenteller*. Bij een eigentijds 

karakter hoort een modern en ruim interieur,

voorzien van een nieuw, met leder bekleed 

stuurwiel met schakelflippers**, en een 

audiosysteem met een cd-speler, een 

USB-aansluiting voor een MP3-speler 

en een Bluetooth-verbinding*.

*Standaard of optioneel, afhankelijk van de uitvoering 

en het land van bestemming.

**Alleen beschikbaar op de 2Tronic



De 107 is ergonomisch, praktisch

en heeft een aantrekkelijk uiterlijk.

Maar ook het comfort wordt niet

vergeten. Dankzij een optimaal

ruimtegebruik en handige

voorzieningen biedt het interieur

van de 107 ruim plaats aan de

bestuurder en de passagiers. 

De 107 is zowel fraai als 

praktisch dankzij de slimme 

opbergmogelijkheden, een

ruim interieur en een 

uitgebreide uitrusting. 

“Een prettige, sympathieke

en vernuftige auto”, 

volgens een van de 

trouwe klanten.

107

DE 107 
IS ER VOOR
IEDEREEN

DE HANDIGE EN 
COMPACTE 107 WEET 
OP VERFRISSENDE WIJZE

PRAKTISCHE ASPECTEN 
EN BINNENRUIMTE TE 
COMBINEREN ZODAT 

ELKE INZITTENDE EEN 
COMFORTABELE  

PLEK HEEFT.





MOTORISERING
KENMERKEND VOOR DE 107 IS DE COMBINATIE VAN 

PITTIGE PRESTATIES, EEN NOG LAGERE CO2-UITSTOOT
EN LAGE GEBRUIKSKOSTEN. EEN MOTOR DIE AAN 

DE EURO 5-EMISSIENORMEN VOLDOET.
DE 107 EN HET MILIEU

Om het milieu in de stad zo min mogelijk te belasten is de CO²-uitstoot van de nieuwe 107 

met 1.0i-motor en handgeschakelde versnellingsbak verlaagd tot slechts 99 g/km 

(vorige versie: 103 g/km) en van de 107 met 1.0-motor en 2Tronic-versnellingsbak 

tot 104 g/km (vorige versie: 106 g/km).

BENZINEMOTOR
Deze driecilindermotor met 12 kleppen heeft een maximaal vermogen van 50 kW (68 pk). 

Deze motor is opmerkelijk zuinig en verbruikt bij gecombineerd gebruik slechts 4,3 liter 

brandstof per 100 km, terwijl hij over een breed toerengebied vlot accelereert.

2TRONIC-VERSNELLINGSBAK
De 107 is door zijn gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid een ideale auto voor het dagelijkse 

gebruik. Hij kan naar keuze worden uitgerust met een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een 

gestuurde 2Tronic-versnellingsbak die via flippers aan de stuurkolom kan worden bediend. In de 

volautomatische stand schakelt de versnellingsbak zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen, 

wat het rijcomfort ten goede komt. Door de selectiehendel te bedienen kan de bestuurder op elk

gewenst moment overgaan op het sequentiële schakelprogramma en zelf schakelen.

*Volgens richtlijnen 99/100/CE. 

De verbruikscijfers in de bovenstaande tabel zijn officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle fabrikanten en alle personenauto’s die in Europa worden 

verkocht. Op basis van deze waarden kunt u auto’s vergelijken en uw keuze bepalen:

- Het brandstofverbruik in de bebouwde kom wordt gemeten bij een route door de stad van ongeveer 4 kilometer.

- Het brandstofverbruik buiten de bebouwde kom wordt gemeten bij een route over buitenwegen van ongeveer 7 kilometer.

- Het gecombineerde brandstofverbruik komt overeen met het gemiddelde over beide routes, dus over ongeveer 11 kilometer.

Deze waarden komen tot stand onder specifieke, voorgeschreven testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank, enz.) en met een uiterst rustige rijstijl.

In de praktijk zal het brandstofverbruik van uw auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl,

de bandenspanning, de aanwezigheid van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto, enzovoort.

(Zie voor meer informatie om uw brandstofverbruik te verbeteren “Eco-Drive” op www.peugeot.com)

VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT

Gestandaardiseerde
verbruikscijfers, gebaseerd
op metingen door de UTAC*.

Brandstofverbruik binnen 
de bebouwde kom (l/100 km)

Brandstofverbruik buiten 
de bebouwde kom (l/100 km)

Gecombineerd
brandstofverbruik (l/100 km)

CO2-uitstoot (gecombineerd)
(g/km)

1.0 benzine 
68 pk

5-bak

5,1

3,8

4,3

99

1.0 benzine 
68 pk

2Tronic

5,4

4

4,5

104

Motorisering



HANDBEDIENDE

STAND

ACHTERUIT

NEUTRAAL

AUTOMATISCHE

STAND

N

E

R

M

-

+



WAAROM 
VOEL JE JE 
IN SOMMIGE

AUTO’S 
VEILIGER 

DAN IN 
ANDERE?



ONDER HET ELEGANTE UITERLIJK VAN DE 107 
SCHUILT EEN ROBUUSTE STRUCTUUR EN SYSTEMEN 
DIE DE INZITTENDEN DOELTREFFEND BESCHERMEN: 

TOT WEL ZES AIRBAGS EN EEN VEILIGHEIDSUITRUSTING
WAAR U OP KUNT VERTROUWEN. 

AIRBAGS
De inzittenden worden bij een aanrijding

beschermd door tot wel 6 airbags:

• 2 frontairbags, voor bestuurder en passagier

• 2 zij-airbags vóór*

• 2 window-airbags**

VERSTERKTE CARROSSERIESTRUCTUUR
De kooiconstructie en de geprogrammeerde

kreukelzone van de nieuwe 107 absorberen 

de energie die vrijkomt bij een aanrijding om 

de inzittenden te beschermen. De voorbumper

heeft een hoog schokabsorberend vermogen

dankzij de op buffers gemonteerde bumperbalk.

ESP®*
Bij de 107 combineert het ESP (Electronic 

Stability Program) de dynamische stabiliteitscontrole

met de antispinregeling (ASR), zodat u in 

noodsituaties altijd de controle over de auto 

en grip op de weg houdt.

HOOFDSTEUNEN EN VEILIGHEIDSGORDELS
De voorstoelen van de 107 beschikken over 

hoofdsteunen die het risico van een whiplash 

verminderen. De voorstoelen zijn voorzien 

van pyrotechnische gordelspanners en 

spankrachtbegrenzers. De allerkleinsten zijn 

ook niet vergeten: de achterste zitplaatsen zijn

voorzien van Isofix-bevestigingen*** voor kinderzitjes.

*Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.

**Afhankelijk van de uitvoering optioneel.

***Afhankelijk van de uitvoering.



KLEUREN
NIEUWE FRISSE EN OPVALLENDE KLEUREN.  DE 107 KIEST VOOR EEN ÉÉNKLEURIGE 
LOOK IN LEVENDIGE KLEUREN.

�
BLEU 

ELECTRA

�
GRIS

CARLINITE

�
BLANC
LIPIZAN

�
GRIS 
GALLUM

�
ROUGE

SCARLET

�

NOIR
CALDERA

�
NIEUW
PLUM

�
JAUNE
CITRUS



BEKLEDINGEN
GEEF UW 107 EEN PERSOONLIJK TINTJE DOOR EEN BEKLEDING TE KIEZEN

UIT DE MOGELIJKE COMBINATIES VAN KLEUREN EN BEKLEDINGEN.

�

STOF NOKIMATE
GRIJS

�
MANHATAN 

ZWART BLAUW

�
STOF MISTRAL*

�
MANHATAN 

ZWART GRIJS

�
ALCANTARA 
ANTRACIET

�

STOF
MISTRAL*

�

LEER CLAUDIA 
MISTRAL*

* NIET LEVERBAAR IN NEDERLAND

�
STOF

NOKIMATE BISE*
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• Spiegelkappen in aluminiumlook

• Stickerset Envy

• Sierlijsten voor het onderste deel van 

de carrosserie in aluminiumlook

• 14 inch-velgen City 107 Reflex

Urban Move

Première
�

�

�

Sportium

Velours matten

�

�
Achterklepspoiler

Heldere lichtunits “cristal”

Diffusor achter in aluminiumlook

15 inch-velgen LS

�
Houder voor iPod*

Voor de 107 die af fabriek

is voorzien van een 

autoradio

�
Klep dashboardkastje

�
Fietsendrager op dakstangen

�

Semi-geïntegreerd 

Garmin-navigatiesysteem
�
Aluminium pookknop

�
Aluminium instaplijsten



PEUGEOT&U

De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische karakteristieken zoals die waren op het moment van drukken van dit document. De gepresenteerde

uitrustingen zijn, afhankelijk van het model, standaard of optioneel en kunnen per land verschillen. Het is mogelijk dat de getoonde uitrusting van sommige versies niet geheel overeenstemt met de

werkelijkheid in een betreffend land. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van haar producten, kan Peugeot op elk moment de technische specificaties, de

uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze brochure bevat informatie met een algemeen karakter en is in geen enkel opzicht een contractueel document.

Voor de meest actuele informatie en eventuele aanvullingen gelieve contact op te nemen met een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie in Nederland. Onder invloed van

het drukprocédé kunnen de kleuren van de in deze brochure afgebeelde auto’s afwijken van de werkelijkheid. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd – in welke vorm dan ook – zonder

toestemming van Automobiles Peugeot en/ of Peugeot Nederland N.V. 

PEUGEOT GARANTIE
Uw nieuwe Peugeot wordt geleverd met

twee jaar contractuele garantie zonder

kilometerbeperking*. De lakgarantie voor

personenauto’s (geel kenteken) is drie jaar,

terwijl de garantie tegen doorroesten van

binnenuit maar liefst twaalf jaar is. 

*Geldt niet voor onderdelen die vanwege normale

slijtage vervangen dienen te worden.  

PEUGEOT ASSISTANCE
Tijdens de garantieperiode (en tijdens de

looptijd van Peugeot Optiway) kunt u in

heel Europa rekenen op gratis hulp van

Peugeot Assistance bij pech onderweg, 24

uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen

per jaar. Bovendien kunt u onder bepaalde

omstandigheden aan spraak maken op

vervangend vervoer of de kosten van een

overnachting in een hotel. 

PEUGEOT OPTIWAY
Aansluitend op de twee jaar contractuele

garantie kunt u aanvullend, naar uw keuze,

voor 1, 2 of 3 jaar Peugeot Optiway

afsluiten. Peugeot Optiway kent 4

verschillende niveaus. Elk van deze niveaus

geeft u na gedurende de looptijd extra

zekerheid. Deze zekerheid kan bestaan

uit een langere periode garantie tot en

met het afdekken van alle reparatie- en

onderhoudskosten van uw auto.

Raadpleeg uw verkooppunt over de

exacte voorwaarden en kosten. 

PEUGEOT ONDERHOUDSSYSTEEM
Peugeot heeft een helder en voordelig

onderhoudssysteem. Een Peugeot

onder houdsbeurt omvat de juiste

controlepunten en afhankelijk van tijd

en/of kilometrage de benodigde

vervangingen. Er bestaan standaard

adviestarieven voor het Peugeot

onderhoudssysteem en de bijkomende

vervangingen zodat u vooraf weet waar 

u aan toe bent. 

ORIGINELE ONDERDELEN 
EN ACCESSOIRES
Peugeot stelt aan onderdelen en

acces soires dezelfde hoge kwaliteitseisen

als aan de door haar geproduceerde auto’s. 

Ze worden dan ook zonder uitzondering 

aan zware beproevingen onderworpen en

ze garanderen natuurlijk dat uw Peugeot

een Peugeot blijft.  

PAKKETPRIJZEN
Voor uitlaten, remmen, trekhaken en

alarmsystemen en de meeste accessoires

hanteren alle daartoe bevoegde leden van

de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie

concurrerende all-in adviespakketprijzen,

dus inclusief alle materialen, montage 

en BTW.

PEUGEOT ERKEND SCHADEHERSTEL
Schadeherstel met merkgarantie van

4 jaar op reparatie, plaat- en spuitwerk.

Kies bij (ruit)schade uitsluitend voor

Peugeot Erkend Schadeherstel. De

contractuele garantie, met inbegrip

van de carrosserie garantie, blijft dan

onverminderd van kracht.  

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Uw Peugeot-distributeur regelt - via

Peugeot Lease & Finance – voor u ook de

beste financiering en/of het beste lease -

contract. Want hij zit direct aan de bron,

gunstiger kan het niet: leasevormen op

maat, waaronder uiteraard optional lease

en financial lease, en snel te regelen

leningen met altijd concurrerende tarieven.  

PEUGEOT PERSPECTIEF
Hiermee rijdt u een gloednieuwe Peugeot

tegen een vast en superlaag maand bedrag,

met een gegarandeerde minimum

inruilwaarde en slottermijn. Na een door

u gekozen periode van 2, 3 of 4 jaar kunt

u kiezen uit drie mogelijkheden:

(1) overs-tappen op weer een nieuwe

Peugeot, (2) in uw huidige Peugeot blijven

rijden of (3) uw huidige Peugeot laten

overnemen tegen de gegarandeerde

inruilwaarde. Met Peugeot Perspectief rijdt

u altijd in een nieuwe Peugeot, gedurende

de looptijd betaalt u alleen voor het

gebruik. Een fraai perspectief, waarover

uw verkoopadviseur u graag alles vertelt.  

PEUGEOT EXPERIENCE
Beleef de wereld van Peugeot in 

Peugeot Experience. Het grootste

product presentatie- en proefritcentrum

van Peugeot in Europa. U vindt Peugeot

Experience in Breukelen (langs de A2

Utrecht-Amsterdam, afslag Breukelen,

industrieterrein Breukelerwaard). In twee

markante blauwe gebouwen op meer dan

6.000 m2 expositieruimte vindt u ruim 150

auto’s, waaronder 90 demonstratieauto’s

startklaar voor een via uw Peugeot

verkoopadviseur te regelen proefrit.  

De aanschaf van een Peugeot betekent niet alleen de zekerheid van jarenlang comfortabel rijplezier. Inbegrepen is ook een fijnmazig verkoop- en servicenetwerk dat te allen tijde voor u

klaarstaat. Alleen al in Nederland betreft het bijna 200 modern uitgeruste bedrijven. Stuk voor stuk specialisten die goed naar u luisteren, uw wensen begrijpen en daarop vakkundig en

efficiënt antwoord weten te geven. En is dat niet de beste basis voor een vertrouwensrelatie? 



www.peugeot.nl

Création : bd-ntwk – Réalisation : Altavia Paris – Edition : Gutenberg Networks – 

Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Ref : 1G1201 - Februari 2012
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