
НОВИЙ PEUGEOT 3008





ВІДЧУТТЯ



Зберігаючи усі свої козирі, новий Peugeot 3008 набув ще 
один яскравий елемент — оновлені фари, які зробили цей 
кросовер особливим, елегантним та сучасним.

Водій безперечно оцінить технологічне оснащення та динамічні 
характеристики найкращого у своєму сегменті автомобіля.
Застосування різних кольорів для позначення функцій на дисплеї 
дозволяє, не відволікаючись від дороги, сприймати інформацію 
про загальний стан автомобіля. Камера заднього виду полегшує 
маневри, інформуючи про особливості дорожнього простору 
позаду.
Надійний та стійкий новий кросовер 3008 подарує вам 
абсолютно нові відчуття.

Пежо.



          УНІКАЛЬНИЙ 
ДОСВІД



СИЛА
&
ХАРАКТЕР



Сучасність та елегантність нового Peugeot 3008 підкреслюють 
унікальні та виразні фари спереду, ретельно розроблені шляхом 
пошуку тонких контрастів. 
Освітлювані LED-лампами нові фари з темними відбивачами 
привертають особливу увагу до незвичайного «світлопідпису» 
марки. Задні фари отримали сміливий виразний силует завдяки 
трьом лініям, схожим на сліди від кігтів. 
Крім того, вигляд оновленого капота посилює відчуття надійності. 
Кузов нового Peugeot 3008 прикрашений структурованими 
склепiннями коліс, експресивними вигинами крил автомобіля  
і нижніми випнутими частинами кузова з обох боків. 
Підсвічування останніх є відмінною особливістю кросовера 3008.

* У заводській комплектації або додатково, залежно від моделі.

Пежо, ЛЕД.



Спритний та багатофункціональний Peugeot 3008 показує 
себе у русі. Завдяки системі Grip Control®* 
ви можете регулювати зчеплення автомобіля залежно 
від особливостей поверхні дороги. Кросовер адаптується 
до будь-якого типу поверхні, надаючи водієві повний 
контроль над управлінням. Сніг, бездоріжжя, пісок, 
ESP-Standard, ESP off* — завдяки коліщатку, 

інтегрованому у приладову панель, будь-який із цих режимів 
забезпечить вам потрібну маневреність автомобіля та захопливі 
відчуття. Спеціальні шини Mud and snow (бруд і сніг) оновленого 
Peugeot 3008 полегшують керування автомобілем на будь-яких 
шляхах вашого відпочинку.

* Додатково, залежно від моделі (не надається для моделей 2,0 HDi FAP 163 к. с. 
BVA6 та 1,6 VTi, 120 к. с. BVM5).
Гріп контрол, Пежо, ІСП-стандарт, ІСП-офф.



GRIP
CONTROL®*

Сніг Бездоріжжя ПісокStandard ESP off





Місце водія оновленого Peugeot 3008 має ексклюзивний 
аристократичний дизайн. Ви гідно оціните нову високу посадку 
водійського крісла, що надає цьому кросоверу чудового 
динамізму. Благородні матеріали та останні технології 
забезпечили елегантний вигляд центральної приладової панелі. 
Хромовані дизайнерські поручні підсилюють особливий, потужний 
характер салону автомобіля.

Насолоджуйтеся неймовірно світлим салоном, у якому завдяки 
вдосконаленій ергономіці всі механізми управління розміщені 
максимально зручно. На тонкому висувному дисплеї у полі зору 
водія різними кольорами відображається основна інформація 
для полегшення керування: швидкість, обмеження регулятора 
швидкісного режиму, Distance Alert®* (система допомоги у 
дотриманні відстані між транспортними засобами).

Без зусиль і не відволікаючись від дороги, ви також можете 
перемиканням кнопок управління типу Toggle Switches (тумблери) 
настроювати різні параметри відображення інформації на дисплеї 
та Distance Alert®*. На висувному дисплеї відображаються різні 
дані: навігаційні, бортового комп’ютера 
та інших допоміжних систем допомоги під час паркування.

* У заводській комплектації, додатково або недоступне, залежно від моделі.
Пежо, Дістанс Алерт, Тогл Свитчес.

МАЙСТЕРНІСТЬ І ВІДЧУТТЯ



ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ



Технологічне обладнання для більшої безпеки

Новинка у Peugeot 3008
Камера заднього виду* — один з елементів допомоги під 
час паркування — вмикається автоматично при переході на 
задню передачу. Водій безпечно може виконувати маневр, 
спостерігаючи його на дисплеї.

Оцінка вільного простору**
Функція оцінки вільного простору визначає розміри вільного 
парко-місця та інформує про можливість паркування 
автомобіля у запланованому місці, встановлюючи рівень 
складності потрібного маневру.

Допомога під час паркування**
Звуковий і візуальний сигнал під час переднього та заднього 
паркування** сповіщає водія про відстань між автомобілем 
і перешкодою.

Електричне стоянкове гальмо***
Електричне гальмо стоянки автоматично спрацьовує відразу 
після зупинки двигуна і вимикається на початку руху. Функція 
Hill Assist (система допомоги на початку руху на схилі), якою 
оснащене стоянкове гальмо, стримує автомобіль приблизно 
на 2 секунди, забезпечуючи таким чином комфортне 
зрушення з місця на підйомі та полегшення повороту при 
виїзді переднім або заднім ходом.

* Додатково або недоступно, залежно від моделі.
** У заводській комплектації, додатково або недоступно, залежно від моделі.
*** Уважно прочитати посібник з використання.
Пежо, Хіл Асіст.



Насолоджуйтеся чудовим краєвидом на великому «екрані», 
перетворюючи кожну свою поїздку в особливу подорож.
Оснащений широким панорамним дахом (5м2), Peugeot 3008 
запрошує вас у новий, прекрасний світ. Освітлений салон 
автомобіля створює безтурботну обстановку, яка посилює 
відчуття комфорту і відкриттів. 



ПАНОРАМНИЙ
ВИД



Задні сидіння Peugeot 3008, що легко складаються, 
та трирівневий «розумний» багажник допоможуть виконати 
будь-яке ваше завдання.

Відділення на дверцятах автомобіля та численні бардачки 
одночасно практичні й непомітні. Центральний підлокітник 
має вентильований простір та ідеально підходить для зберігання 
CD-дисків або 1,5-літрової пляшки води.

Три позиції дна багажного відсіку:
1. Максимальний об’єм, що дозволяє якнайбільше завантажити 

багажник.
2. Абсолютно рівне дно багажника на рівні відкритих нижніх дверцят 

і складених задніх сидінь.
3. На рівні закритих нижніх дверцят багажника, що дозволяють його 

заповнити, зберігаючи недоступним і захищеним вміст нижньої 
частини багажника.

Таким чином, обсяг багажника автомобіля може варiюватися 
від 512 л (432 дм3)* без урахування складених сидінь до 1 604 л 
(1 241 дм3)*, зокрема відсіки для речей з обох боків багажника. 
Складання переднього пасажирського сидіння дозволяє збільшити 
довжину вантажу до 2,62 м.

«Магічна» здатність задніх сидінь до складання на 2/3—1/3
Досягнути більшої практичності та збільшення простору можна 
завдяки складанню задніх сидінь — розміщений у багажнику 
механізм складання вмикається одним простим рухом. Також 
у салоні Peugeot 3008 наявна чимала кількість відсіків для речей, 
портативний ліхтарик** та три 12-вольтні розетки.

МОДУЛЬНІСТЬ 
ТА БАГАЖНИЙ ВІДСІК

* Згідно зі стандартами VDA.
**У заводській комплектації, починаючи з рівня 3.
Пежо, Сі Ді, Ві Ді Ей.







ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН
Підтвердженням турботи компанії Peugeot 
про довкілля служить те, що дизельний 
двигун 1,6 HDi 112 к. с. об’ємом 1560 см3 

оснащений фільтром твердих часточок 
(FAP), який майже повністю усуває викиди 
сажі та інших неспалених часточок 
дизельного пального (СО2 — 125 г/км*), 
згідно з нормами Євро 5. Роботизована 
6-ступінчаста коробка передач дозволяє 
оптимізувати момент перемикання 
передач, що скорочує споживання 
пального порівняно з класичною 
механічною. 

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
Peugeot 3008 може бути укомплектованим 
одним із двох бензинових двигунів:

• 1,6 Е 120 к. с., 5-ступінчаста механічна 
коробка передач: об’єм двигуна —  
1598 см3, відповідає нормам Євро 5 
(викид СО2 — 155 г/км).

• 1,6 THP 150 к. с., 6-ступінчаста 
автоматична коробка передач: об’єм 
двигуна — 1598 см3, відповідає нормам 
Євро 5 (викид СО2 — 175 г/км). 
Зверніть увагу на таблицю споживання 
пального (стор. «Peugeot та довкілля»).

* Для моделей з 16- та 17-дюймовими колесами.
Пежо, Ейч Ді ай, ФЕП.

ДВИГУН, РОЗРОБЛЕНИЙ 
САМЕ ДЛЯ ВАС

Завдяки сучасним технічним характеристикам двигунів Peugeot 3008, цей 
кросовер відрізняється надзвичайним динамізмом та екологічністю.



PEUGEOT ТА ДОВКІЛЛЯ

Peugeot пропонує широкий модельний ряд транспортних 
засобів з низьким рівнем викидів СО2, який у більш ніж 
половини проданих в усьому світі автомобілів не перевищує 
140 г/км. Такі результати досягаються завдяки перевіреним 
технологіям, у яких Peugeot займає провідну позицію: 
дизельним двигуном із фільтром твердих часточок, який 
використовується з 2000 року (починаючи з моделі 607) 
у багатьох автомобілях лінійки, оснащено понад 2,1 млн 
транспортних засобів (зменшення викидів на 99,99 %). 
Крім того, дуже добре себе зарекомендували технології 
швидкого вмикання/вимикання: інтеграція функції Stop & Start, 
використання нового покоління двигунів HDi.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ
Аеродинаміка контурів оновленого Peugeot 3008 і основа 
його кузова стали предметом особливо ретельних досліджень 
задля оптимізації споживання пального. Це дозволяє йому 
демонструвати найкращий коефіцієнт опору у своїй категорії: 
0,296 (за умови оснащення шинами на 16 та 17 дюймів*).

HDi FAP
Технологія HDi працює разом з ефективною очисною 
системою: фільтром твердих часточок (FAP). Будучи 
самоочисним механізмом, він обробляє газ, вироблений 
внаслідок згоряння дизельного пального у двигуні, та зменшує 
викид твердих часточок до мінімально вимірного. Таким чином, 
ця технологія забезпечує екологічність дизельних двигунів.

Пежо, Стоп енд Старт, Ейч Ді Ай, ФЕП.

* Детальнішу інформацію ви знайдете у таблиці споживання пального.



* Лейбл Blue Lion характеризує серії, які викидають найменшу кількість СО2. Витрати пального, наведені у таблиці нижче, відповідають коефіцієнтам, засвідченим згідно 
з європейськими нормами, які застосовуються для усіх виробників та усіх пасажирських автомобілів, що продаються в Європі. Коефіцієнти дозволяють вам порівняти автомобілі 
та допомагають зробити вибір:
- Показники міського циклу були отримані на дорозі міського типу протяжністю, приблизно, 4 кілометри.
- Показники заміського циклу були отримані на дорозі заміського типу протяжністю 7 кілометрів.
- Показники змішаного типу були отримані для комплексу міського та заміського водіння, а саме 11 км. Ці коефіцієнти отримані при суворому дотриманні умов випробування
(температура, маса, роликовий стенд для перевірки тормозної рідини тощо) з дуже помірним режимом їзди. Реальні умови водіння, атмосферні умови, режим навантаження 
автомобіля, стиль водіння, тиск у шинах, наявність багажника на даху (навіть без завантаження), інтенсивний режим кондиціонування повітря та/або підігріву та стан автомобіля 
звісно в результаті можуть привести до коефіцієнтів викидів, які не засвідчені. (Ви можете знайти корисну інформацію з еководіння, щоб отримати більше інформації про ваш 
автомобіль на сайті: www.peugeot.ua).

СПОЖИВАННЯ І ВИКИДИ — БЕНЗИН

1,6 Е 120 к. с. 1,6 THP 150 к. с.

Норма споживання згідно з UTAC BVM5 BVM6

Розмір шин (дюймів) 16, 17 та 18 16, 17 та 18

Міський цикл (л/100 км) 9,2 11

Заміський цикл (л/100 км) 5,3 5,6

Змішаний цикл (л/100 км) 6,7 7,6

Викид СО2 у змішаному циклі (г/км) 155 175

1,6 e-HDi 112 к. с. (BLUE LION*)

Норма споживання згідно з UTAC FAP BVP6

Розмір шин (дюймів) 16 та 17 18

Міський цикл (л/100 км) 4,5 4,7

Заміський цикл (л/100 км) 4 4,1

Змішаний цикл (л/100 км) 4,2 4,3

Викид СО2 у змішаному циклі (г/км) 110 112

СПОЖИВАННЯ І ВИКИДИ — ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ



ПОСИЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ
Конструкція Peugeot 3008 спрямована на максимальний захист водія та пасажирів.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
У разі удару задля захисту пасажирів Peugeot 3008 можуть 
спрацювати шість подушок безпеки.

• дві фронтальні подушки безпеки розгортаються  
за 35 мілісекунд, захищаючи пасажирів передніх сидінь  
і пом’якшуючи рух корпуса вперед під час зіткнення.

• дві передні бічні подушки безпеки, що розташовані у спинці 
крісла, і ззаду — в бічній обшивці, поруч із задніми сидіннями 
і між боком пасажира і дверима, біля якої він сидить.

• 2 віконні подушки безпеки ( шторки ) скорочують ризик 
отримання травми голови при використанні разом з бічними 
подушками безпеки.

ESP® (СИСТЕМА ДИНАМІЧНОї СТАБІЛІЗАЦІї)
Усі моделі Peugeot 3008 відрізняються особливою динамічністю 
завдяки спеціальному обладнанню активної безпеки. Система 
ESP (Electronic Stability Program) об’єднує динамічний контроль 
стійкості із системою пробуксовки (ASR) для збереження 
зчеплення коліс із поверхнею дороги 
і керованості автомобілем.

РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ
Обмежувальний регулятор швидкості застосовується у всіх 
двигунах Peugeot 3008.

ПІДВІСКА ТА DynAmiC ROllinG COnTROl®* 
(СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕНОМ) 
Завдяки технологіям Peugeot у сфері зчеплення із поверхнею 
дороги, передній та задній мости Peugeot 3008 забезпечують 
автомобілю стабільну стійкість.
Dynamic Rolling Control®* поліпшує керованість автомобілем 
на дорозі і знижує крен кузова під час проходження поворотів. 
Ця система дозволяє досягти оптимального компромісу між 
курсовою стійкістю на віражах і комфортабельністю руху.

* Тільки для двигуна 2 л HDi.
ІСП (Електронік Стабіліті Прогрем), АСР.  Динамік Роулінг Контрол, Пежо.

ТЕХНОЛОГІЯ, ЗДАТНА ОБЕРІГАТИ 



PEUGEOT COnnECT SOS*
Peugeot робить доступним виклик швидкої допомоги у Європі. 
Коли важлива кожна хвилина, ви можете розраховувати 
на Peugeot Connect SOS*. Автоматичний виклик швидкої 
допомоги: у випадку спрацювання подушок безпеки або 
системи піротехнічних натягувачів пасків безпеки, автомобіль 
автоматично викликає швидку допомогу без участі водія. 
У такому випадку система Peugeot Connect SOS* визначає 
координати автомобіля, встановлює телефонний зв’язок із його 
пасажирами і запускає відповідну систему дозвону. Дзвінок 
може проводитися на мові власника автомобіля.

Ручний виклик швидкої допомоги: будучи свідком або жертвою 
критичної ситуації (погане самопочуття, напад), автомобіліст 
може оперативно зв’язатися з Peugeot Connect SOS*. Для 
цього потрібно тримати протягом 3 секунд розташовану на 
приладовій панелі кнопку SOS. Peugeot Connect SOS* на 
сьогодні доступний у 13 країнах Європи (Франція, Німеччина, 
Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, 
Швейцарія, Австрія, Велика Британія, Польща і Данія). 

* Послуга Peugeot Connect SOS безплатна і доступна для всіх моделей PEUGEOT 
3008, обладнаних системою Peugeot Connect у разі використання дистанційного 
керування автомобілем і згідно загальних умов використання цієї послуги залежно 
від пункту продажів.



КОЛІР КУЗОВА

Синій (Bleu Bourrasque) Сірий (Gris Aluminium)

Чорний (Noir Perla Nera) Сірий (Vapor Grey)

Червоний (Rouge Rubi)

ЕМАЛІ «МЕТАЛІК» 
(на замовлення)

ЕМАЛЬ «ПЕРЛАМУТР»  (на замовлення)
Білий (Blanc Nacré)

Блю Бураск, Гріс Алюмініум, Гріс Шарк, Нуар Перла Нера, Вепор Гре, Річ Ук, Руж Руб, Бленк Накре, Бленк Банкіз.



Ковпак 17” ATAX Легкосплавний литий диск 16” ISARA
(тільки з функцією GripControl®)

ЛИТІ ДИСКИ ТА КОВПАКИ 

Коричневий (Rich Oak)

ЕМАЛЬ «МАТОВА» 
Біла (Blanc Banquise)

Легкосплавний литий диск 17” 
AREGIA

Легкосплавний литий диск 18” 
ICAUNA

Сірий (Gris Shark)

Гріп контрол, Атакс, Ісара, Арегіа, Ікауна.



1.



ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

2. 3.

4. 5.

1 Mi-Tep Mistral
2 Основна та додаткова тканина Grikol Mistral
3 Основна та додаткова тканина Grikol Guérande
4 Основна та додаткова тканина Sibayak Tramontan
5 Mi-Tep Guérande
6 Шкіра Guérande*
7 Шкіра Tramontane*
8 Цілісна шкіра Tramontane*

* Шкіряні сидіння та інші матеріали. Для детальнішої інформації див. «Тарифи 
   та технічні характеристики» в салонах продажів або на сайті www.peugeot.com.
Мі-Теп Містраль, Ґріколь Містраль, Ґріколь Ґеранд, Сібаяк Трамонтан, Мі-Теп 
Ґеранд, Трамонтан.

6. 7.

8.  



АКСЕСУАРИ

1 Велосипедне кріплення на даху*
2 Литі диски 18” Oxalys
3 Хромовані ручки дверцят автомобіля
4 Хромований корпус дзеркал заднього виду
5 Додатки до кузова на рівні задніх дверцят   
   для кращої обтічності автомобіля
6 Нержавілі поріжки під дверцятами   
   автомобіля
7 Пересувна попільничка
8 Накладки на килимки
9 Килимок для багажника

 10 Велосипедне кріплення на фаркопі*

* Демонстраційні велосипеди продаються окремо.

3 4 5 6

7 8 9 10

1

2

Доступні також інші аксесуари. Для детальнішої інформації 
зверніться в салони продажів або подивіться на сайті www.peugeot.com.

u449105
Note
Захисні накладки на пороги дверних пройм

u449105
Pencil

u449105
Pencil

u449105
Pencil

u449105
Note
Килимки в салон


u449105
Note
Спойлер даху



МЕРЕЖА І ПОСЛУГИ

Обираючи Peugeot, Ви отримуєте доступ до широкої мережі сервісних центрів, де на Вас чекає привітний прийом та професіональний 
підхід. Якісне обладнання і якість послуг. Таким чином Ви будете впевнені, що звертаєтеся до фахівця, який до Вас прислухається, 
розуміє Ваші потреби і може їх задовольнити. Який ще прояв довіри спонукає Вас встановити тривалі відносини з маркою?

( 1 ) Інформацію щодо умов цих договорів, гарантії і послуги Ви можете отримати в своєму салоні, як і оформити договірні документи.
( 2 ) У всій Західній Європі.
( 3 ) Зелена лінія у Франції : 0800 44 24 24. У Європі: +33 549 04 24 24 (вартість дзвінка тарифікується як за локальний виклик)/крім автострад або подібних доріг.
( 4 ) AssurOne Group 0805 015015 — з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00 (дзвінок зі стаціонарного телефону безкоштовний). Надання гарантій з продуктів СТРАХУВАННЯ PEUGEOT, 

страховий поліс оформлюються AssurOne Group, страховим брокером, АТ зі статутним капіталом 2 048 197 € — RCS м.Париж 478 193 386 — Юридична адреса: бульвар де ля Гяр, 2/4, 95 
210 Вересень Грас — страховий посередник, зареєстрований у ORIAS під № 07003778 ( www.orias.fr ). AssurOne Group підлягає контролю з боку «ACP» (Державної комісії з фінансового 
контролю і нагляду), рю Тетбу, 75439, Париж 9. Гарантії надаються компанією Avanssur, акціонерним товариством, що працює згідно французького страхового законодавства, статутний 
капітал 67 155 752.86 євро, зареєстрованим в Реєстрі підприємств міста Нантерр під № 378 393 946 RCS, юридична адреса: авеню Жоржа Клемансо, 163-167, 92000 м. Нантерр.

( 5 ) Стаття L.541 — 2 екологічного кодексу
( 6 ) Стандартна Змінна Запчастина — це оновлена  запчастина згідно з суворо контрольованими нормами, раніше використалася в автомобілях PEUGEOT, які ремонтуються у ремонтній 

мережі марки.
( 7 ) Technature — це повна лінійка товарів для очищення та догляду за автомобілем, які дбайливо ставляться до навколишнього середовища. Товари Technature містять від 80 % до 100 % 

натуральних складових. Суворе дотримання європейського законодавства, що регулює здатність до біологічного розкладання миючих засобів 648/2004/CE. 

БУТИК PEUGEOT
Весь асортимент аксесуарів  
і оригінального устаткування Peugeot 
створювався спеціально для Вашого 
автомобіля PEUGEOT. Але у нас 
представлена також ціла лінійка 
іміджевих товарів марки PEUGEOT 
 для Вас і... на подарунок. 

PEUGEOT В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
Щоб ознайомитися з товарами і послугами 
Peugeot в Інтернеті, відвідайте наш сайт: 
http://www.peugeot.сom
Український сайт: http://www.peugeot.ua

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ 
Протягом декількох днів після надання 
післяпродажних послуг для Вашого 
автомобіля з Вами може зв’язатися 
компанія IPSOS. Відповідаючи на їхні 
запитання, Ви зробите свій внесок у 
поліпшення надання послуг компанією 
Peugeot.

БІЛьШ ЕКОЛОГІЧНІ АВТО 
Заради щоденного дбайливого ставлення до навколишнього середовища мережа Peugeot:
- Сортує відходи залежно від їх походження і небезпеки, збирає їх і відправляє на відповідну переробку;
- Доручає збір і переробку відходів належним чином авторизованим адміністрацією (5) надавачам послуг, щоб оптимально оцінити відходи і знищити їх найкращим чином;
- Контролює ризики, пов’язані з утилізацією хімічних продуктів згідно суворим нормам їх утилізації, або замінює їх іншими, більш екологічними, товарами;
- Пропонують Вам екологічні рішення, наприклад, Стандартні Змінні Запчастини Peugeot (6) або лінію товарів для догляду за автомобілем Technature (7)

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ (1)

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
Якість Peugeot — це також стан душі: 
переваги всередині мережі, гарантія 
на деталі і обслуговування протягом 
2 років у Франції, без обмежень пробігу 
та 12 років антикорозійної гарантії (2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Один простий дзвінок дозволить Вам 
впоратися з непередбаченою ситуацією 
у Франції і в інших країнах Європи (3) 

(у ЄС і 12 інших країнах або територіях). 
Peugeot Assistance працює для Вас  
24 години на добу і 365 днів на рік.

ПРИВІЛЕЙОВАНІ УГОДИ PEUGEOT
Розширені гарантії, Прогноз і Технічне 
обслуговування, три унікальних  
і персоналізованих набори послуг  
для водіння без зайвих клопотів.  
Від технічного обслуговування до 
ремонту у разі поломок, заміни 
зношених деталей — Ви самі обираєте 
необхідне гарантійне покриття для свого 
автомобіля і користуєтеся перевагами 
гарантії Peugeot. Вам надається повна 
свобода вибору.

СТРАХУВАННЯ PEUGEOT (4)

Страхування Peugeot — це страховий 
договір, що покриває всі можливі ризики, 
жодних неприємних сюрпризів, 
використовується разом з ексклюзивними 
 послугами від Мережі Peugeot: 
підмінний автомобіль у разі блокування 
Вашого, Вашим нещасним випадком 
опікуватиметься наша служба в салоні 
 продажів, безкоштовна репатріація 
Вашого автомобіля... Страхування 
Peugeot — це означає одночасно, 
що мережа Peugeot бере всю 
відповідальність і всі переваги лідируючої 
страхової компанії. Щоб детальніше 
ознайомитися з умовами Страхування 
Peugeot зверніться до Вашого торгового 
консультанту щодо розцінок нашого 
партнера — компанії Altima.

АСОРТИМЕНТ PEUGEOT. 
ОРИГІНАЛьНІ ЗАПЧАСТИНИ
Якість, безпека і надійність — кожна 
оригінальна деталь Peugeot була 
належним чином протестована 
і перевірена для Вашої безпеки. 
На них поширюється 1 рік гарантії 
від мережі Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Нова послуга для парку автомобілів. 
Незважаючи на конфігурацію 
Вашого автопарку, ми пропонуємо 
Вам широкий вибір транспортних 
засобів, кредитування, технічного 
обслуговування, управління і т.д. Деталі 
Ви можете дізнатися у Вашому салоні.

ДЛЯ ВАШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ

ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 



ВІДЧУТТЯ



ВІДЧУТТЯ



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




