
НОВИЯТ PEUGEOT 2008



PEUGEOT 2008
НОВИЯТ КОМПАКТЕН SUV
Удовлетворяващо шофиране, изискан дизайн, качество без компромис – това е ангажиментът
на Марката към нейните клиенти и тези качества допринасят за емоцията, която гарантира
всеки един автомобил с марката PEUGEOT.

Новият SUV* PEUGEOT 2008, който се откроява в сегмента на компактните SUV автомобили,
е олицетворение на тези ценности. Позволете си да бъдете съблазнени от неговия утвърден
SUV дизайн и силата му, която съчетава здравина и изисканост.
*Sport Utility Vehicle

ИСТИНСКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛНИЯТ SUV
Компактният SUV PEUGEOT 2008 е утвърдено предложение с внушително излъчване и иновативна визия. 
Неговият дизайн носи характерните черти на сегмента SUV, като ги обгръща със сила и здравина.
Арките над колелата*, радиаторната решетка и защитните кори* предпазват каросерията,
докато извивката и рейките на покрива, обкантването на задните врати и
задният спойлер му придават изтънчен облик.
*Предлага се според версията.



SUV
С ХАРАКТЕР
Новият цвят Rouge Ultimate, който произхожда от 308 GTi, 
подчертава силата и характера на новия SUV PEUGEOT 2008.
Възможността да се играе с елементите кореспондира с 
изтънчеността на детайлите в горната част: уплътненията на 
стъклата, рейки на покрива, обкантване на задните врати и 
спойлера. Те подчертават обновяването на автомобила.



ИЗТЪНЧЕН И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН
Уникално в SUV сегмента, купето ще ви очарова със стойностни 
покрития, точни пропорции и технологично осветление, както и 
с приятни на допир материали.
Удобно настанени в своята седалка, вие можете да опознавате 
PEUGEOT i-Cockpit®, окъпан в светлина, идваща отвън 
благодарение на широката остъклена повърхност.
Бордното табло е със синя LED подсветка,
а за покрива можете да изберете между
панорамен стъклен покрив със светлинни
водачи* и лазерно гравиран таван,
ретро осветен**.
* Опция от ниво Active.

**Стандартно оборудване за ниво Allure.



GRIP CONTROL®

Компактният SUV 2008 с открояващ се силует предлага 
отлично динамично поведение, благодарение на ниската 
си собствена маса (от само 1045 кг) и на четирите съставни 
части, на ходовата част. Пружините, амортисьорите, 
стабилизаторът на напречната устойчивост, предният 
мост и задната напречна греда са специфични, за да 
осигурят на всички двигатели най-добрите динамични 
показатели.

Устойчивостта на автомобила е отлична и картографията 
на кормилното управление е адаптирана към всяка 
съставна част на ходовата част.

Автоматична скоростна кутия EAT6
2008 включва във версията 1.2 PureTech 110 S&S автоматичната 
скоростна кутия EAT6, с преобразувател с 6 предавки, оптимизиращ 
разхода и усилващ усещанията при шофиране.
Скоростната кутия използва технологията Quickshift,
която позволява:
     • бърза и гладка смяна на предавките
     • превключване през няколко предавки.

От друга страна, нейното КПД (енергийна ефективност) е почти 
еквивалентно на механичните скоростни кутии, благодарение на:
   • намаляване на вътрешното триене
   • компановката с хидротрансформатор, блокиращ се всеки път, 
     когато е необходимо, с цел да се избегне приплъзването.

Това намира израз в разликата на излъчените емисии в сравнение 
с механична скоростна кутия, намалени с до 7 гр/км CO2 (при 
автомобилни гуми по ISO), което позиционира много добре тази 
версия по отношение на удоволствие и разход.

 
• Режим "Пясък":
 • Приспособен за рохкава почва.
 • Запазва приплъзването при двете задвижващи колела
   едновременно, за да позволи придвижването. 
 • Превключва автоматично на Стандартен режим
  при скорост по-висока от 120 км/ч.
 
• Режим ESP Off:
 • Пълно изключване на системата ESP и на GripControl®.
 • Автономно управление на задвижването от водача 
  при скорост до 50 км/ч.

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ 
SUVМногофункционален и гъвкав, Grip Control®

оптимизира задвижването спрямо заемания
терен, като действа върху предните колела
чрез електронно управление от системата ESP.
Предлага се за двигателите с над 100 к.с., 
с механични или автоматични скоростни
кутии и се съчетава с гуми 16" или 17".

• Стандартен режим:
 • Приспособен за обичайните условия на пътя.
 • Ниско ниво на приплъзване.

• Режим "Сняг":
 • Адаптира мигновено степента на приплъзване на
  всяко от предните колела към условията на сцепление.
 • Превключва автоматично на Стандартен режим
  при скорост по-висока от 50 км/ч.

• Режим "Офроуд":
 • Приспособен за хлъзгави пътища и терени.
 • Осигурява потеглянето на автомобила, като
  прехвърля възможно най-голям въртящ момент
  на колелото със сцепление.
 • Режим наподобяващ диференциал с ограничено 
  приплъзване (DGL).
 • Превключва автоматично на Стандартен режим
  при скорост по-висока от 80 км/ч.

GripControl® предлага 5 режима на управление от централната конзола:



ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ
Оборудването на борда на новия SUV PEUGEOT 2008 еволюира и допринася за по-голяма сигурност:

Active City Brake*
Технологията Active City Brake (Автоматична спирачка при 
риск от сблъсък в градски условия) е ново оборудване, което 
позволява да се избегнат инциденти или да се намалят 
последствията в случай на липса на реакция от страна на 
водача, в градски условия, при скорост до 30 км/ч.
Лазерен сензор с малък обхват (технология LIDAR), вграден 
в горната част на предното стъкло, открива препятствия 
като превозни средства, движещи се в същата посока
(в същата колона) или спрели.
Той може да задейства изцяло спирачката, за да бъде 
избегнат сблъсък или да бъдат ограничени последствията 
чрез намаляване на въздействието на скоростта.
При движение под 15 км/ч тази система позволява 
дори автомобилът да спре изцяло и да се избегне по 
този начин сблъсък с предходното превозно средство.
*Опция от ниво Active.

Въздушни възглавници
При сблъсък 6 въздушни възглавници като стандартно 
оборудване подсилват защитата на пътниците: 2 предни 
въздушни възглавници, 2 предни странични въздушни 
възглавници и 2 въздушни възглавници тип "завеса" 
отпред и отзад.

ESP
2008 е снабден серийно с ESP (Електронна стабилизираща 
програма), обединяваща ASR (система протива боксуване), 
CDS (динамичен контрол на стабилността), AFU (помощ 
при внезапно спиране), ABS (антиблокираща система) и 
REF (електронен разпределител на спирачното усилие).

Статично осветяване в завой*
Както на къси, така и на дълги светлини, функцията 
статично осветяване в завой се активира при включване 
на мигач или при определен ъгъл на завъртане на 
волана и позволява на предните фарове за мъгла да 
осветят вътрешността на завоя, когато скоростта е под 
40 км/ч (градско шофиране, път със завои, кръстовища, 
маневри при паркиране и др.).
*Серийно оборудване за ниво Allure.

Park Assist и камера за обратно виждане*
Камерата за обратно виждане се включва автоматично 
при преминаване към заден ход. Образът се извежда на 
сензорния екран с цел да покаже скритите препятствия 
при маневрите на заден ход. Може да бъде свързана 
със системата Park Assist, която е активна помощ 
при паркиране – открива паркомясто и осъществява 
помощ при маневрите за влизане и излизане от 
мястото между два автомобила. Системата командва 
автоматично посоката и осигурява визуална и гласова 
информация на водача. Контролът над ускорението, 
спирачките, съединителя и смяната на предавките при 
механична скоростна кутия остава във ваши ръце. 
*Предлага се като опция според версията.

СВЪРЗАНОСТ 
Новият PEUGEOT 2008 предлага свързани приложения, 
инструменти и услуги, лесно достъпни чрез 7-инчовия 
сензорен екран.

Mirror Screen*
Функцията Mirror Screen позволява да използвате 
съвместимите с MirrorLink® (1) или Apple CarPlayTM (2) 
приложения от вашия смартфон** на 7-инчовия сензорен 
екран на автомобила. За оптимална функционалност и 
сигурност при употреба в автомобила, съвместимите 
приложения се появяват със специфичен интерфейс, 
пригоден към шофирането.
* Опция за ниво Active и серийно оборудване за ниво Allure

** Единствено сертифицираните приложения MirrorLink® или Apple CarplayTM ще 
функционират при спиране или в движение, в зависимост от случая. В движение 
някои от функциите на споменатите приложения ще бъдат недостъпни.  Част 
от съдържанието, което е достъпно безплатно на вашия смартфон, ще изиска 
закупуване на приложение, сертифицирано от MirrorLink® или Apple CarplayTM. 
Функцията Mirror Screen работи чрез технологията MirrorLink® за телефоните с 
Android, съвместими с MirrorLink®, и чрез Apple CarplayTM за телефоните с iOS, 
при наличие на абонамент за интернет с даден оператор. 

(1) MirrorLink® е развиващ се протокол за комуникация, разработен от Car 
Connectivity Consortium, който обединява основните производители на 
автомобили, на мобилни телефони и разработчиците на приложения.

(2) Apple CarPlayTM е протокол за комуникация на Apple.



PEUGEOT предлага широка гама автомобили с ниски 
емисии; повече от половината от световните продажби са 
на автомобили, които излъчват по-малко от 140 гр/км CO2. 
Тези постижения разчитат на изпитани технологии, в които 
PEUGEOT е един от пионерите: дизелов двигател в съчетание 
с филтър за твърди частици (в продажба от 2000 г.), който има 
широко приложение в гамата и присъства в повече от 2,1 
милиона автомобили.

Двигател Скоростна кутия
Разход (в л/100 км)(1) 

СО2 (г/км)
Градски Извънградски Смесен

1,2 PureTech 82 к.с. BVM5 6,0* 4,3* 4,9* 114*

1,2 PureTech 82 к.с. S&S ETG5 5,2*/5** 4,1*/4,0** 4,5*/4,4** 104*/102**

1,2 PureTech 110 к.с. S&S BVM5 5,3* 3,9* 4,4* 103*

1,2 PureTech 110 к.с. S&S EAT6 5,9* 4,1* 4,8* 110*

1,2 PureTech 130 к.с. S&S BVM6 6,0* 4,1* 4,8* 110*

1,6 BlueHDi 75 к.с. BVM5 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1,6 BlueHDi 100 к.с. BVM5 4,4* 3,3* 3,7* 97*

1,6 BlueHDi 120 к.с. S&S BVM6 4,3* 3,3* 3,7* 96*

Най-ефикасната и най-икономична технология на пазара 
за пречистване на емисии от дизелови двигатели със смесен 
разход от 3,5 л/100 км (спрямо приетите изисквания от ЕС).
Ефективни технологии са предложени и за новия SUV 
PEUGEOT 2008, сред които пет двигателя 1.6 BlueHDi Euro 
6 Diesel. По ексклузивен начин се съчетават Селективната 
каталитична редукция (SCR) и филтър за твърди частици 
с добавка (FAP), като по този начин технологията BlueHDi 
позволява драстично намаляване на разхода, на NOx 
(азотни окиси) до 90% и оптимизиране на емисиите на CO2.

Икономични бензинови двигатели със смесен разход за 
всички версии под 5 л/100 км (спрямо приетите изисквания 
от ЕС).
Новият SUV PEUGEOT 2008 предлага гама 3-цилиндрови 
двигатели PureTech Euro 6 – гаранция за ефективност и 
икономична употреба. По-компактни и по-леки, тези 
двигатели имат повишен КПД, благодарение на намалените 
им тегло и размери. В сравнение с 4-цилиндрови двигатели 
със същата мощност, атмосферните версии са с 21 кг по-леки, 
а турбокомпресорните – с 12 кг.
Тяхната висока ефективност се основава също така на 
оптимизирано горене и на ограничено триене.
Тези двигатели имат забележително представяне, като 
едновременно с това са и икономични. Те намаляват 
разхода и емисиите на CO2 до 25% в сравнение с 
4-цилиндров двигател със същата мощност.

*  С енергоспестяващи гуми  TBRR (много ниско съпротивление при движение)
** С енергоспестяващи гуми UBRR (изключително ниско съпротивление при движение)

(1) Според Директива 99/100/CE, приета от ЕС.

МСК5 – 5-степенна механична скоростна кутия 
МСК6 – 6-степенна механична скоростна кутия
ETG5 – 5-степенна пилотирана скоростна кутия
ЕАТ6 – 6-степенна автоматична скоростна кутия 
S&S – Стоп и Старт

PEUGEOT
И ОКОЛНАТА СРЕДА



ЦВЕТОВЕ*

Бял Blanc Banquise

МАТ

МЕТАЛИК
Сив Gris Hurricane

Черен Perla Nera

Сив Gris Platinium

Зелен Emerald Crystal

Сив Gris Artense

Сив Spirit Grey

Бял Blanc Nacré

ПЕРЛЕН

ЦВЕТЕН ЛАК
Rouge Ultimate
*Цветовете се предлагат според версията/тапицериите.



ТАПИЦЕРИИ*
* Тапицериите се предлагат според версията/цвета.
(1)  Кожа и други материали.  За повече информация относно кожата, моля,
разгледайте наличните технически харaктеристики в търговските центрове
или на уебсайта www.peugeot.bg
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ТАСОВЕ И
ДЖАНТИ*

Тасове 15" IODE Тасове 16" SILICE

Алуминиеви джанти 16"
AQUILLA - Gris Storm, полирани

Алуминиеви джанти 16"
HyDRE - Gris Dilium, полирани

Алуминиеви джанти 17"
ERIDAN - Gris Anthra, полирани

* Тасовете се предлагат според версията/двигателя.

РАЗМЕРИ (мм)

A 720
B 611

C1 874
C2 1689
D 814
E 752

E1 1042
E2 514
E3 841
F 898
G 876
H 478
I 468
J 1408
K 1360
L 1386
M 1337
N 230

(мм)
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