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КОНЦЕПТУАЛНИЯТ 
PEUGEOT QUARTZ: 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН И 
НЕОБИКНОВЕН

С концепцията Quartz PEUGEOT представя нова визия за кросоувъра, съчетавайки 
изразителното излъчване на новото поколение SUV-ове с качествата на своите най-
високодинамични модели. Quartz може да се похвали с иновативни материали, сред които 
базалт, дигитални изтъкани тъкани и кожа шине (chiné).

Силният, мощен, спортен стил на PEUGEOT Quartz завладява от пръв поглед. Изваяният 
дизайн на Quartz изисква изключителен двигател. Задвижването full-hybrid plug-in 
генерира обща мощност от 500 к.с. и е съставено от двигател с вътрешно горене и два 
електромотора.
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НОВИЯТ PEUGEOT 508:
МОДЕРЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН

Новият PEUGEOT 508 e силно променен, предлагайки нови двигатели и технологии.
Като се възползва от тези предимства, 508 изразява придвижването на Марката към луксозния клас 
автомобили. Новият PEUGEOT 508 е с нова радиаторна решетка, емблематична за бъдещите модели на 
Марката, и разчита на ново оборудване като сензорен екран, камера за движение на заден ход и система за 
наблюдение на мъртвата зона. Икономичният и ефикасен двигател 2,0 BlueHDi 180 к.с. с новата 6-степенна 
автоматична кутия EAT6 от последно поколение отделя едва 111 г/м CO2 eмисии, с което доказва, че е 
едно от най-добрите предложения в сегмента. От 2012 година моделът се развива в 3 силуета, като сега 
семейството на 508 се допълва от термичната версия на RXH, скрила под предния капак 180-те конски сили 
на технологията BlueHDi.
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ПО-ИЗРАЗИТЕЛЕН ВЪНШЕН СТИЛ 
ЗА ПОВЕЧЕ ХАРАКТЕР

Новата предна решетка е основен 
елемент в стила на PEUGEOT 508. 
По-вертикална и отсега нататък с 
централно разположен в нея лъв на 
PEUGEOT, тя е явна препратка към зна-
менитите предшественици на серия 5. 
Тя позволява на PEUGEOT 508 да пред-
стави за първи път новата идентичност 
на Марката, която ще бъде въведена в 
бъдещите модели на гамата.

Предният капак е вече по-хоризонта-
лен, поставящ трите силуета на модела 
в света на премиум автомобилите и с 
което при седана подобрява баланса 
между предната и задната част. Задната 
част на седана е по-структурирана, с 
променен дизайн на задната броня и 
подсилена защитна функция. По този 
начин новият седан PEUGEOT 508 
е с по-голяма дължина от 38 мм, от 
които 16 мм в предния надвес (както 
и при SW) и 22 мм в задния надвес на 
седана.

ПО-ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО 
И МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ

И н те р и о р ъ т  с ъ щ о  е  п р о м е н е н . 
Арматурното табло сега включва 7-
инчов сензорен екран, групиращ по 
интуитивен начин повечето от функ-
циите на автомобила. Резултатът е, че 
централният панел сега е с по-малко 
бутони, докато централната конзола 
включва нова кутия за съхранение на 
вещи.

Новият 508 обединява благородство 
и технология с наличието на безброй 
системи за комфорт и безопасност – 
безконтактен достъп и запалване, авто-
матична електрическа ръчна спирачка, 
автоматично включване на къси/дълги 
светлини, двузонов климатроник, Hi-Fi 
система JBL. Към този списък с оборуд-
ване може да се добавят две нови сис-
теми: система за наблюдение на мърт-
вата зона и камера за движение на 
заден ход, осигуряваща цветен образ в 
сензорния екран.

НОВИ ДВИГАТЕЛИ

При бензиновите двигатели, новият 
PEUGEOT 508 представя нов Евро 
6 двигател: 1,6 THP 165 S&S, който 
се предлага с 6-степенна механична 
предавателна кутия или с новата EAT6 
6-степенна автоматична трансмисия. 
Заместващ Евро 5 двигателя 1,6 THP 
156, този нов агрегат е с twin scroll 
турбо, директно впръскване (200 бара) 
и променливи фази на газоразпреде-
лението. С мощност от 165 к.с., увели-
чение от 9 к.с., той позволява нама-
ляване на CO2 eмисиите на 129 г/км 
(6-степенна механична кутия), като 
най-доброто постижение на предиш-
ното поколение бе 144 г/км.
С новия PEUGEOT 508 се предлага 
новата технология BlueHDi Euro 6. Така 
новият седан PEUGEOT 508, оборуд-
ван с двигателя 2,0 l BlueHDi 180 к.с. 
с новата автоматична скоростна кутия 
от последно поколение EAT6, предлага 
едно от най-добрите съотношения мощ-
ност / разход гориво в сегмента.

ПРЕМИЕРА
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Инженерите и дизайнерите на PEUGEOT проектираха и разработиха едно голямо и динамично комби, 
със снижена, елегантна и спортна визия. Взимайки PEUGEOT i-Cockpit от хечбек силуета, новият PEUGEOT 
308 SW  предлага иновативен, подчертано модерен и изчистен интериор. Използвайки изключителната 
гъвкавост на новата платформа EMP2, новият PEUGEOT 308 SW предоставя чрез своите щедри размери 
обширно вътрешното пространство на купето и обем на багажника, който го нарежда сред най-добрите в 
съответния сегмент. Багажникът разполага с впечатляваща функционалност и модулност.
Великолепният дизайн (олекотеност, влагане на иновативни материали) и използването на новите 
икономични и ефективни двигатели позволяват на новия PEUGEOT 308 SW да се превърне в еталон по 
отношение на разхода на гориво и отделянето на вредни емисии като едновременно с това гарантира 
уникално удоволствие от шофирането.
Богатото оборудване и високо качество поставят новия PEUGEOT 308 SW редом до най-добрите в сегмента, 
допринасяйки за придвижването на Марката към луксозния клас  автомобили.

НОВИЯТ PEUGEOT 308 SW:
ЕЛЕГАНТНОТО И ПРОСТОРНО КОМБИ
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ЕЛЕГАНТЕН И СПОРТЕН СИЛУЕТ
Също както и при хечбека, желанието 
на дизайнерите на PEUGEOT се със-
тои в това да изведат на преден план 
изчистената визия, баланса и елегант-
ния силует. При новия PEUGEOT 308 
SW отсъства излишната помпозност и 
натрапчивата показност, като внима-
нието е съсредоточено върху формите, 
начина, по който те са изработени, 
използваните материали и нива на 
оборудване. 

Профилът на PEUGEOT 308 SW е издъл-
жен и аеродинамичен. Комби моделът е 
с 33 см по-дълъг от хечбека. Със своята 
издължена база (11 см повече в срав-
нение с хечбек силуета) и разстоянието 
от оста на задното колело до задния 
край на каросерията (22 см повече в 
сравнение с хечбек силуета), PEUGEOT 
308 SW застава убедително сред най-
динамичните и балансирани комбита в 
сегмента.

МОДЕРЕН И ПРОСТОРЕН 
ИНТЕРИОР
Вътрешният дизайн на новия PEUGEOT 
308 SW е впечатляващо изчистен, моде-
рен и високотехнологичен. Той се осно-
вава на иновативната концепция за 
мястото на водача: PEUGEOT i-Cockpit.

Подобно на хечбек силуета, новият 
PEUGEOT 308 SW използва новата 
платформа EMP2 на групата PSA. Тази 
„ефективна модулна платформа“ позво-
лява големи амплитуди в регулирането, 
особено на дължината. По този начин 
междуосието е удължено с две степени 
в сравнение с хечбек силуета или 11 см 
повече, които изцяло са използвани за 
пространството в задната част на купето 
и по-специално мястото за краката, 
както и за вместимостта на багажника. 
Достъпът до задната част на купето е 
оптимизиран чрез по-широкото отва-
ряне на задните врати, както и чрез 
изтеглянето с 29 мм назад на задната 
седалка.

НОВИЯТ ТРИЦИЛИНДРОВ ТУРБО 
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ PURETECH 
В PEUGEOT 308 SW 1.2l e-THP 130 к.с., 
за първи път бе представен новият три-
цилиндров бензинов двигател PureTech, 
във версия с турбокомпресор, съчетана 
с механична скоростна кутия с шест 
предавки. Модулен и компактен, вирту-
озно изпълнен и високоефективен, този 
двигател е съвкупност от ефективност и 
високи технологии. 

Компактните му размери, намаленото 
тегло и модерните материали с ниско 
триене са от съществено значение за 
намирането на отлични решения по 
отношение на работните качества и 
ниския разход на гориво, без да се 
прави никакъв компромис с надежд-
ността и здравината. Освен мощността 
и удобството, този технологичен пробив 
позволява и да се намали с 21% раз-
хода на гориво и емисиите на CO2.

В този контекст именно с този двига-
тел на 17 март 2014 Peugeot постави 
рекордно нисък разход на гориво от 
2,85 л/100 км и 1 810 км пробег с 
един резервоар със средна скорост от 
57 км/ч.

КОМПАКТНО И ПРОСТОРНО КОМБИ
С дължина от 4585 мм, широчина 
1804 мм и 1471 мм височина, новият 
PEUGEOT 308 SW предлага идеални 
размери, за да задоволи основните 
очаквания на клиентите на комби силу-
ета и по-специално на тези, за които е 
от значение вътрешното пространство 
и вместимостта на багажника.
Обширните размери (но в рамките на 
неговия сегмент) на PEUGEOT 308 SW 
му позволяват да предложи организа-
ция на багажника, която се нарежда 
сред най-добрите на пазара.
Багажникът под кората в действителност 
разполага с впечатляващия обем от 
610 dm3 VDA 210 (или 660 литра вода).

ИДЕАЛНО РАВЕН БАГАЖНИК 
САМО ЗА ЕДИН МИГ
За лесно и интуитивно използване, 
PEUGEOT 308 SW е оборудван серийно 
със задна седалка „Magic Flat”. Тази 
система позволява незабавно сва-
ляне на двете части на задната седалка, 
посредством два леснодостъпни 
бутона от двете страни на багажника. 
Благодарение на автоматичното сва-
ляне на задната седалка, „магическият” 
резултат е плоска платформа, предос-
тавяща обща вместимост от 1660 dm3 

VDA 214 (или 1775 литра).
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Потвърдени с повече от 4 милиона 
километри пробег и доказали се 
в екстремни условия, качеството, 
здравината и издръжливостта на 
новия PEUGEOT Boxer се допълват 
от определено модерен и присъщ на 
Марката дизайн.
Широка гама от силуети и товарни 
възможности на най-доброто ниво 
за сегмента, съчетани с модерно обо-
рудване, създадено за професиона-
листи, улеснява живота и управлени-
ето в ежедневието с новия PEUGEOT 
Boxer.

НОВИЯТ 
PEUGEOT BOXER: 
УДОВОЛСТВИЕ 
И ПРАКТИЧНОСТ
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ИЗПИТАНИ ЗДРАВИНА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Подобряването на здравината и на звуковия комфорт 
на новия PEUGEOT Boxer са постигнати чрез:
•  усилена структура на шасито, за по-добра устойчивост 

на  усукване;
•  предна част с нов дизайн;
•  нови механизми на страничните плъзгащи се врати 

и подсилени задни врати;
•  усъвършенствана спирачна система;
•  нова концепция на тампоните на амортисьорите;
•  гама от двигатели 2.2 Hdi с усъвършенствана система 

на впръскване.

За да осигури високо ниво на надеждност и издръжливост, 
сравними с интензивната употреба от клиенти на новия 
PEUGEOT Boxer, е извършен пробег от повече от 4 милиона 
километра, в най-екстремните условия, с пълен товар, с поло-
вин товар и празен, на всякакви видове пътища, включително 
лоши и планински пътища.

КАЧЕСТВО НА ИЗРАБОТКА, ПОСТИГНАТО ОТ НОВ 
МОДЕРЕН ДИЗАЙН
Новата модерна предница изразява мощ и здра-
вина. Предният капак с изявени линии е подчер-
тан с емблемата на Марката. Широката решетка – 
вдъхновена от новия PEUGEOT 308 – е рамкирана със солидна 
метална лайстна, създаваща чувство за масивност.
Новият PEUGEOT Boxer има много изразителен поглед, дина-
мичен и технологичен, подчертан от разгръщането на решет-
ката до фаровете, снабдени стандартно с дневни светлини 
(възможност за LED като опция).
Новата внушителна броня осигурява максимална защита и 
включва в долната си част две кръгли ниши, за да се монтират 
серийно или като опция фарове за мъгла от поликарбонат. 
Над тях, две правоъгълни ниши служат за степенка, за да се 
улесни почистването на предното стъкло.

ЛЕСНО И СИГУРНО УПРАВЛЕНИЕ
За да гарантира безопасно и лесно управление, новият 
PEUGEOT Boxer предлага широка гама от модерни и тех-
нологични системи за подпомагане на управлението и за 
сигурност.
ABS (Система против блокиране на колелата), ESP (Електронна 
програма за стабилност), AFU (Система за подпомагане при 
внезапно спиране), въздушна възглавница за водача и елек-
троуправляеми стъкла са част от серийното оборудване, както 
и плътната преградна стена, която разделя кабината от товар-
ното отделение и допринася за звуковия комфорт.
Системи за подпомагане на управлението и маневрите допъл-
ват оборудването: регулатор и ограничител на скоростта, 
заден парктроник, нова камера за заден ход, сервоусилвател 
на волана с променливо усилие.

МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
За да трансформира кабината в истински мобилен офис, 
новият PEUGEOT Boxer предлага широк избор от оборудва-
ния. Кабината предлага многобройни отделения за вещи, 
както и папка за документи и масичка за писане, вградена в 
сгъващата се облегалка на централното място.
Ексклузивно за сегмента се предлага 5 инчов сензорен дис-
плей, серийно или като опция, който позволява да се упра-
вляват всички функции като аудио стрийминг, четене на SMS 
и интегрираната навигационна система (опция), както и кар-
тина от камерата за заден ход (опция).
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PEUGEOT EXALT:
НОВАТОРСКИ ДИЗАЙН 
ЗА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ
С EXALT PEUGEOT показва своята възвишена визия за седан 
като се насочва по пътя, поет от концепцията Onyx през 2012 г. 
Неговата световна премиера се състоя на автомобилното изложение 
в Пекин, след което бе представен в ново цветово превъплъщение на 
автосалона в Париж.

EXALT е отдаден на удоволствието на 
сетивата. Той впечатлява от пръв поглед 
с радикалните стилистични решения, 
както и с избраните материали. Разкрит 
от Onyx, смелият дизайн на купето е пре-
създаден от съчетанието на необработена 
стомана и един ефективен текстил – Shark 
Skin (кожа на акула), вдъхновен от структу-
рата на кожата на акула.

Изключителният звуков комфорт позво-
лява да се открият материите – текстил 
с десен шине, патинирана кожа, необра-
ботена стомана, абанос (за Китай) или 
рециклирани вестници „Newspaper wood“ 
(за Европа), които обличат интериора. 
Вратата на багажника разчита на гениа-
лен механизъм за отваряне и осигурява 
лесен достъп до HYbrid-kick, иновативна 
електрическа тротинетка, намираща се 
под пода на багажника.

Използваната технология прави от всяко 
пътуване истинско изживяване: PEUGEOT 
i-Cockpit за силни изживявания зад 
волана, черна осветителна система, пре-
чистване на въздуха Pure Blue... Тежащ 
само 1700 кг., PEUGEOT EXALT се зад-
вижва от HYbrid4 plug-in агрегат с обща 
мощност от 340 к.с., разпределена между 
четирите колела. Изваяният преден капак 
крие двигател 1.6 THP 270, разработен от 
PEUGEOT Sport. Съчетан с автоматична 
скоростна кутия с 6 предавки, този чети-
рицилиндров двигател развива специ-
фична мощност от 170 к.с./л.

Многораменното окачване отзад включва 
електрически агрегат от 50 kW за електри-
чески или хибриден режим на движение. 
Този агрегат също работи за зареждане 
на батерията при рекуперативно спиране 
(режим на моторна спирачка).
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През 2014 година, турбо версиите със 110 к.с. и 130 к.с. 
допълват семейството PureTech от бензинови трицилин-
дрови двигатели от ново поколение. Те бяха представени 
за първи път при  PEUGEOT 308 – избран за Автомобил на 
година 2014 в Европа.
Досега оборудван с 6-степенна механична скоростна 
кутия, PEUGEOT 308 1.2L PureTech 130 S&S вече се пред-
лага и с новата 6-степенна автоматична трансмисия EAT6 
(AT6 III). Това е първото приложение на системата Stop & 
Start на PEUGEOT с автоматична трансмисия и бензинов 
двигател.
EAT6 (AM6 III) вече се предлага при двигателите 2.0L 
BlueHDi. Създадена и разработена от AISIN AW – воде-
щия световен производител на автоматични трансмисии 
с недостижимо качество, това ново поколение от автома-
тични трансмисии EAT6 (Efficient Automatic Transmission) 
предлага високо ниво на комфорт при шофиране: бързина 
и плавност при смяна на предавките с технологията Quick 
Shift, прецизно управление на въртящия момент, благо-
дарение на употребата на 
оптимизиран конвертор. 
Неговата работа е подо-
брена чрез намаляване на 
вътрешното триене и упо-
требата на заключващи се 
конвертори, които пред-
пазват от приплъзване.

Новият PEUGEOT 508 предлага за първи път нов дви-
гател Euro 6: 1.6L THP 165 S&S, предлаган с 6-степенна 
механична скоростна кутия или новата 6-степенна авто-
матична трансмисия EAT6. Разработен, за да отговори на 
новата норма за екологичност Euro6, неговите специфи-
кации включват също намаление на разхода на гориво и 
подобрение на показателите.
Този нов бензинов турбо двигател с директно впръскване 
замества 1.6L THP 156 Euro5. Той увеличава мощността 
с 9 к.с. и достига намалени нива на емисии на CO2 от 
129 г/км CO2, в сравнение с 144 г/км при предишното 
поколение. Новото проектиране на турбото позволява да 
се увеличи мощността и да се получи по-добра реакция 
при поемане при ниски обороти.
Подобрението при разхода на гориво е от около 18 % 
спрямо двигателя, който се замества (при монтирани 
еднакви гуми) и се постига от:
– Прибавяне на система Stop & Start;
– Автоматична трансмисия EAT6 с подобрена работа;
–  Оптимизирано управление на електрическата и хидра-

вличната енергия (изключваема водна помпа и маслена 
помпа с променлив обем); 

–  Намаляване на вътрешното триене на двигателя благо-
дарение на въглеродното покритие на полите на бута-
лата, намалени сегменти, втулки на буталата с покритие 
DLC (Diamond Like Carbon) и фина изработка на гърби-
ците на разпределителните валове.

От края на 2013 г., PEUGEOT предлага на всичките си 
дизелови модели най-ефикасната екологична технология 
на пазара BlueHDi. Благодарение на съчетанието от SCR 
(Селективна Каталитична Редукция) и филтъра за твърди 
частици, технологията BlueHDi позволява на дизеловите 
двигатели от ново поколение да намалят емисиите на NOx 
до 90%, да оптимизират емисиите на CO2 и разхода на 
гориво, като продължават да гарантират елиминирането 
на 99,9 % от частиците.
Технологията BlueHDi предлага две решаващи 
предимства:
–  SCR, позволяваща да се оптимизира работата на двига-

теля, за да се подобри разхода и и специфичните пока-
затели, за разлика от екологичните решения при източ-
ника и филтрите за NOx които увeличават разхода на 
гориво и емисиите на CO2; 

–  вграждането на SCR преди филтъра за твърди частици 
позволява по-добро отработване на емисиите при стар-
тиране на двигателя. 

PEUGEOT разгръща широко в гамата си при сегментите B 
и C новия двигател 1.6L BlueHDi 120.
Той се предлага с 6-степенна механична скоростна кутия 
и позволява на моделите 308 и 308 SW да поставят 
рекорд за разход на гориво за сегмента със съответно 3,1 
и 3,2 л/100км, или 82 и 85 г/км CO2, от пролетта на 2014 
година. Представен първо на PEUGEOT 508, после на 308 
и 308 SW, PEUGEOT въвежда също в своята гама двига-
теля 2.0L BlueHDi, при сегмент D и C.

PEUGEOT ВЪВЕЖДА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ:

ДВИГАТЕЛИ EURO 6 ЕФЕКТИВНИ 

НОВИЯТ
PureTech 
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

НОВИЯТ 
1.6 THP 
БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

НОВАТА 
BlueHDi 
ДИЗЕЛОВА ТЕХНОЛОГИЯ

PEUGEOT отговаря на днешните пре-
дизвикателства с нов иновационен 
подход към екологичната ефективност. 
Новите бензинови и дизелови Euro 
6 поставят моделите PEUGEOT сред 
най-добрите в техните категории. Още 
по-забележително, тези постижения се 
допълват с удоволствие от шофирането 
в съответствие на високите изисквания 
на Марката.
При 208, 308 и новия 508, както и при 
кросоувърите 2008 и 3008, и еднообем-
ния 5008, PEUGEOT представя своята 
гама от двигатели Euro 6. Бензиновите 
двигатели PureTech и 1.6L THP, както 
и дизеловите BlueHDi, са оборудвани 
почти изцяло със Stop & Start. Те се 
предлагат с автоматични трансмисии 
EAT6 от 3то поколение.
Марката намалява по този начин сред-
но отделяните CO2 емисии на европей-
ската си гама. Със 111,2 г/км в края 
на май 2014 г., срещу 115,1 г/км през 
2013 г., PEUGEOT се качва на евро-
пейския подиум на най-екологичните 
марки.
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ВЕЛОСИПЕДИ PEUGEOT 2015 –
ХИБРИДНА МОБИЛНОСТ ПОД ЗНАКА НА ЛЪВА

BLUE LINE ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ
СТИЛ И ХАРАКТЕР, СЪБРАНИ В ЕДНО

Електрическият велосипед е хибриден велосипед, който допълва и подпомага стандартната функция 
на задвижване на педалите от страна на водача. Той е едно от най-иновативните решения по въпросите 
на мобилността. 
Peugeot поема предизвикателството и представя чисто нова гама електрически велосипеди. Първият 
велосипед на Марката е произведен през 1882г., оттогава насам Peugeot гради история в крак с новите 
тенденции. 
Гама 2015 комбинира дългогодишните традиции в производството на велосипеди на Peugeot с поглед в 
бъдещето. В нея всеки може да открие своя велосипед:

Синьото в многобройните си нюанси 
винаги е било символ на  френските 
спортни победи във футбола и авто-
мобилния спорт. Затова Peugeot 
scooters решава да му посвети цяла 
една серия през сезон 2015– сери-
ята Blue Line. 
Вдъхновена от иконичния цвят, тя 
обхваща три модела в лимитирани 
бройки  – Satelis 125cc, Citystar 125cc 
и Metropolis 400cc.

За да комбинира традиция и ино-
вация, тази гама започва в синьо и 
прелива в последните стилистични 
тенденции на Peugeot, използвайки 
два цвята, характерни за 208 Gti 30 
и 308R. 

Цветът на калниците се комбинира с 
черните колела, които оживяват със 
сините стикери на джантите и специ-
алният Blue Line декор. Облицовката 
на седалката е в черен мат със сини 
шевове, а тапицерията е с опушен 
отенък. Формата и необичайния 
цвят носят динамика, а контрастът 
между двата цвята подсилва спорт-
ния характер на моделите и носи 
посланието на марката – Лъвът се 
връща в надпреварата.

ПЛАНИНСКИЯТ EM02  е с батерия  
Panasonic 46.8 V / 8.8 Ah и осигурява авто-
номия от 90 км. Благодарение на алуми-
ниевата си рамка, той тежи само 19.8 кг, 
в допълнение с трансмисия Shimano XT с 
10 скорости, вилка Suntour XCM и дискови 
спирачки Tektro 160 mm.

ГРАДСКИЯТ ECO3 е средният клас вело-
сипед в хибридната гама на Peugeot . 
Изцяло проектиран за кратки разходки в 
градска среда той е оборудван с 37V / 8 Ah 
батерия, която позволява автономия от 
поне 50 км.

Освен хибридните електрически велосипеди гама 2015-та на Peugeot предлага разнообразие от градски, планински, детски 
и шосейни модели.

ВСЪДЕХОДНИЯТ E-BIKE ET01 с батерия 
Bosch 36V / 8.2 Ah се предлага във версия 
за мъже и жени. Трансмисия Shimano SLX 
с 10 скорости,  алуминиева рамка, дис-
кови спирачки Shimano M395 с 28 цолови 
колела. С едно зареждане велосипедът 
изминава цели 120 км.

CITYSTAR BLUE LINE

SATELIS BLUE LINE

METROPOLIS BLUE LINE
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През 2014 г. PEUGEOT отбеляза 30-годишнина от партньорството си с един 
от най-големите тенис турнири – Roland-Garros. 
От 1984 г., годината на влизане на Лъвчето в Селото, PEUGEOT и Roland-
Garros непрекъснато утвърждават взаимното си доверие. Много бързо, с цел 
разширяване обхвата на партньорството, PEUGEOT налага визията си по 
терените благодарение на множеството банери по кортовете, които го показват 
в очите на всички присъстващи като основен партньор на турнира.
От 1989 г. PEUGEOT е и официален превозвач и осигурява превоза на играчите, 
VIP-гостите и публиката през дните на турнира. Тази година програмата „Road 
to Roland-Garros“, която показва пътя на участниците от хотела до Roland-
Garros и обратно, представи нови забавления за публиката, вдъхновени от 
партньорството на PEUGEOT и Новак Джокович.

Новак Джокович
Посланик на PEUGEOT

Голямата популярност на Новак Джокович по цял свят 
и в частност неговата известност в Китай, най-големият 
автомобилен пазар в световен мащаб, се оказа ключов 
фактор за стартирането на това партньорство.
Тенисът е един от спортовете, в който PEUGEOT инве-
стира от много години, както добре показва 30-годиш-
ното партньорство между марката и Откритото първен-
ство на Франция – Roland Garros.
3-годишният договор за партньорство, подписан с 
Новак Джокович, предоставя възможността да се 
използва неговия образ във всички активности на мар-
ката и всички медии. Логото на PEUGEOT ще стои на 
левия ръкав на екипа на Новак във всички турнири, в 
които той участва.

МЕЖДУНАРОДНО 
ПАРТНЬОРСТВО

PEUGEOT избра световната тенис знамени-
тост Новак Джокович за посланик на марка-
та по света. С тази стъпка PEUGEOT потвърди 
и засили своята стратегия в света на тениса, 
точно в годината, в която се навършват 30 
години от партньорството с Roland-Garros. 
Това е отлична стъпка за PEUGEOT, защото 
Новак Джокович, световният №1 в тениса, 
притежава ценностите на марката PEUGEOT: 
Съвършенство, Стил, Емоция. Неговата репу-
тация ще допринася за имиджа на марката с 
всяка негова поява на корта, както в Европа, 
така и по целия свят.

„ПРЕДИМСТВО“ 
PEUGEOT 
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еизбежно, решението ни връща към изключи-
телно успешния период в историята на френския 
отбор, който остави незаличима следа в рали 
Dakar, печелейки легендарното състезание четири 

поредни години от 1987 до 1990, първо с 205 T16 Grand 
Raid, след това със също толкова емблематичния 405 T16 
Grand Raid.

Междувременно Dakar замени дюните на северозападна 
Африка за трасетата и коловозите на Южна Америка, които 
са също толкова взискателни към участниците и техните 
автомобили. И ето ни тук, четвърт век след последното си 
участие, когато отборът Peugeot Total ще предприеме след-
ващото си предизвикателство от 4 до 17 януари 2015 с нов 
автомобил: 2008 DKR.

За да се справи с огромните изпитания, които ще предложи Dakar, отборът Peugeot-Total пое по много предизвикателен 
технически път: “Подобно на това, което направихме в „24 часа на Льо Ман“, избирайки да направим болид със затворен 
кокпит, решихме да предприемем иновативна концепция,“ разкрива Бруно Фамeн, Директор на Peugeot Sport. “Когато 
стане въпрос за крос-кънтри надпревари, най-големият въпрос е дали да участваш с 4 задвижващи колела, или само с две. 
След подробно проучване на въпроса, решихме да изберем решение с един задвижващ мост, което дава редица интересни 
ползи.“ Това смело решение ще позволи на отбора да се опита да стане първият, който да спечели „Дакар“ с единично 
задвижване и дизелов двигател.

След своето изключително приключение през 2013, което ги отведе до 
разбиване на рекорда на прочутото изкачване на връх Пайкс в Колорадо, 
Peugeot Sport, Red Bull и Total отново обединиха усилия за също толкова 
вълнуващо предизвикателство: рали Dakar. Да атакуват най-дългото 
(10 000 км) и най-трудно оф-роуд състезание в света, 25 години след 
последното участие на френския автомобилен производител в ралито, 
екипът привлече Карлос Сайнц, Сирил Деспре и Стефан Петерханзел.

PEUGEOT СЕ ЗАВРЪЩА
В РАЛИ DAKAR ПРЕЗ 2015

С 2008 DKR
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