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Вече над 210 години PEUGEOT неизменно следва
френската традиция на качество и иновативност
в производството.
Днес PEUGEOT влага цялата си енергия в 
създаването на автомобили с елегантен дизайн, 
които предлагат изключително усещане при 
шофиране, стимулиращо всички сетива.
Ергономичност, материали, свързаност - създали сме
всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно 
усещане зад волана. Хората винаги ще бъдат в 
основата на нашия подход и затова, повече от всичко, 
ние искаме да преобразим времето на борда на 
нашите автомобили в още по-качествено време.
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ИЗТЪНЧЕНОСТ И ДИНАМИKA
Екстериорният дизайн на PEUGEOT 3008 SUV подчертава уверения му характер и безкомпромисния 
баланс между здравина и елегантност. Мощната елегантна предна част на PEUGEOT 3008 SUV, с 
вертикална радиаторна решетка без рамка и уширени калници, предсказва естетическите кодове 
на утрешния ден. 

СИЛЕН ХАРАКТЕР
Светлинният подпис включва още от входно ниво LED фарове, подчертани от 
дневни светлини във формата на "светещи зъби" с хромиран връх – характерни за 
PEUGEOT и разпознаваеми от пръв поглед. За подсилване на своя силен характер 
PEUGEOT 3008 SUV може да бъде оборудван и с Full LED предни фарове с функция 
SDL*.

* Функция Static Directional Lighting (Статично насочено осветление), която значително подобрява видимостта 
в завой, налична като стандарт за нива GT и GT PACK.



ПРОНИЗВАЩ
СВЕТЛИНЕН ПОДПИС
В задната част светлините на PEUGEOT с 
Full LED технология включват характерните 
3D следи от ноктите на лъва и динамични 
мигачи. Светлините са покрити с прозрачно 
опушено стъкло, което удължава черната 
лента на багажника към двете страни на 
автомобила и визуално разширява задната 
част за повече спортно излъчване.

ЕКСКЛУЗИВЕН ХАРАКТЕР
19-инчовите алуминиеви джанти San Francisco* с 
ефект "диамант" с оригинален дизайн, широките 
протектори на арките на колелата и солидните 
прагове на вратите подчертават динамиката 
и здравината на PEUGEOT 3008 SUV. А за тези,
които проявяват повече взискателност към стила,
черното заявява своето силно присъствие чрез 
опционалния пакет "Black Pack"**.

* Стандартно оборудване при 3008 GT PACK и GT PACK HYBRID 
в зависимост от държавата. 

** Опционално оборудване при версии GT и GT PACK, което 
включва радиаторната решетка и Лъвът са в цвят Dark chrome.

 Монограмите 3008, GT, PEUGEOT и покривните рейки са 
в сатиниран черен цвят. Лайстните и арките на предните 
калници, покрива и спойлера, както и прагът на задната 
броня са боядисани в блестящ черен цвят. Специални 
19-инчови алуминиеви джанти Washington с ефект "диамант" 
в цвят Black Onyx и с лак Black Mist.
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ЕЛЕГАНТНОСТ И САМОУВЕРЕНОСТ
Сядайки в PEUGEOT 3008 SUV plug-in хибрид, вие незабавно потегляте 
на незабравимо пътешествие. С интериорно пространство и комфорт 
на същото ниво, вашите сетива са допълнително стимулирани от 
тишината на електрическия режим и плавното шофиране.
PEUGEOT 3008 SUV plug-in хибрид се отличава с дързък 
високотехнологичен дизайн и изпъква със своите
ексклузивни акценти в съвършен и модерен стил.

УНИКАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Емблемите HYBRID* или HYBRID4**, които красят предните калници на PEUGEOT 3008 SUV 
деликатно подчертават неговата принадлежност към иновативната технологична вселена 
на plug-in хибридите. За улеснен достъп до зоните с ограничения за шофиране, в горната 
част на предното стъкло светва светодиод в син цвят, видим отвън, когато автомобилът се 
движи в електрически режим.

* Задвижване на 2 колела, 225 к.с., налична от ниво ALLURE 

** Задвижване на 4 колела, 300 к.с., налична от ниво ALLURE



ЛЕСНО И БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ
За да се радвате на пробег от 59 км (WLTP) в електрически режим, 
разполагате с няколко решения за зареждане - в дома, на работното 
място* или на обществени зарядни станции.

* В стандартен контакт (зарядно устройство 3,7 kW, 8A), в усилен контакт Green’up® (зарядно 
устройство 3,7kW, 16A) или Wall Box (7,4 kW, 32A)

ОБОГАТЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Просто задайте предварително температурата* в купето на вашия 
3008 SUV plug-in хибрид (отопление или охлаждане), вижте заряда 
на батерията или активирайте отложено зареждане*... в пълно 
спокойствие.

* Свързване чрез безплатното приложение MyPeugeot.
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НЕОГРАНИЧЕНА СВЪРЗАНОСТ
PEUGEOT Connect осигурява достъп до редица свързани услуги чрез пакета за свързана навигация Connected Navigation Pack, включително 
с информация за трафика в реално време и за опасни зони от TomTom Services*. С функцията Mirror Screen** можете да се наслаждавате 
на приложения от вашия съвместим с Apple CarPlayTM или Android AutoTM смартфон на сензорния екран на автомобила. А смартфонът ви се 
зарежда безжично*** в зоната за съхранение на вещи в централната конзола.

* Услугите TomTom извеждат цялата съществена информация, свързана с шофирането, в реално време: трафик в реално време, бензиностанции, паркиране, прогноза за времето, местно търсене и 
опасни зони (в зависимост от законодателството на държавата). Всички тези услуги се предлагат с 3-годишен абонамент, който може да бъде удължен или подновен онлайн срещу определена такса. 

** Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията. Функцията Mirror Screen работи с Android AutoTM (за телефони с Android), Apple CarPlayTM (за телефони с iOS) 
или с технологията MirrorLink® (за смартфони с Android, съвместими с MirrorLink® и само в комбинация с "PEUGEOT Connect Radio"), при условие че имате договор за мобилни данни. Само тези три 
сертифицирани приложения ще работят при спрял автомобил и при шофиране, както е приложимо. По време на шофиране определени функции на въпросните приложения ще бъдат дезактивирани. 
Някои типове съдържание, които може да са налични безплатно за смартфон, изискват абонамент за еквивалентно приложение, сертифицирано от Android Auto, Apple CarPlayTM или MirrorLink®. 
Научете повече на www.peugeot.bg. 

*** Индукционно зареждане на устройства, съвместими със стандарта Qi..

НЕПОВТОРИМИЯТ PEUGEOT i-COCKPIT®
3008 SUV ви подканва да откриете впечатляващия му интериор с 
още по-модерния и първокласен PEUGEOT i-Cockpit®. Компактният 
мултифункционален волан предлага повече усещания и маневреност. 
10-инчовият HD сензорен екран е с елегантни хромирани лостчета, 
които осигуряват бърз и интуитивен достъп до различните функции 
за комфорт. Цифровият 12,3-инчов инструментален панел на нивото 
на очите е с отлична резолюция.



ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ
Цифровият 12,3-инчов инструментален панел на нивото на очите е оборудван с висококачествен 
дисплей, който може да бъде лесно конфигуриран* и персонализиран* и означава, че не се налага 
да сваляте поглед от пътя.

* Препоръчително е да се извършва, когато автомобилът е напълно спрял.

ХИБРИДЕН СВЯТ
В своите plug-in хибридни версии, инструменталният панел и сензорният екран на PEUGEOT i-Cockpit® 
интегрират един свят, изцяло посветен на хибридите, който позволява да се визуализира статистика за 
консумацията на енергия (електрическа и горивна).



ВЪРХОВЕН КОМФОРТ
Окъпете се в светлината от големия панорамен
покрив* и се потопете в масажиращите* 
седалки AGR** и висококачествения звук
от Hi-Fi аудиосистемата FOCAL®*.
Вижте как интелигентната безконтактна 
врата на багажника* се отваря или затваря, 
улеснявайки товаренето на всичките ви вещи.
Може да я активирате само с едно леко 
движение с крак под бронята.
Създайте свое собствено пространство 
в автомобила със системата Magic Flat*** 
и нейната седалка, която се сгъва в 
съотношение 2/3:1/3 и образува равен под. 
Може да съберете вещите си в зависимост
от дейностите си в свободното време,
и дори да товарите много дълги предмети, 
благодарение на сгъващата се седалка за 
пътника отпред.****

* Стандартно или допълнително оборудване или не се 
предлага в зависимост от версията. 

** AGR седалки (Aktion Gesunder Rücken: Немска асоциация 
за здравето на гърба) - Стандартно или допълнително 
оборудване или не се предлага в зависимост от версията. 

*** Налична само при 3008 с бензинов или дизелов двигател. 

**** Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост 
от версията.
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ 
Многобройните системи в помощ на водача
от най-ново поколение в PEUGEOT 3008 SUV
допълнително подобряват комфорта и 
безопасността на борда и ви улесняват
в посока полуавтономно шофиране: 
разширено разпознаване на пътните знаци, 
адаптивен автопилот ACC Stop & Go*,
асистент за позициониране в лентата* или 
за придържане в лентата с отчитане на 
банкетите, активно следене на мъртвата зона.
Тези помощни системи са допълнителни 
гаранции за спокойствие зад волана.
При нощни условия ексклузивната система 
"Night Vision" ** с инфрачервена камера ще 
засече наличието на пешеходци или животни 
до 200 м пред автомобила извън обсега на 
фаровете и ще издаде предупредителен 
сигнал. Автоматичното аварийно спиране 
може да се задейства и ако в близост до 
автомобила се намират пешеходци или 
велосипедисти, дори през нощта.

* Само с автоматична скоростна кутия EAT8.
 Стандартно или допълнително оборудване
 или не се предлага в зависимост от версията. 

** Night vision е допълнително оборудване
 при версии GT и GT Pack.



ИНТЕНЗИВНО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
Мощната версия HYBRID4 със задвижване 
на четирите колела предлага по-силни 
усещания и подобрена тяга на пътя или на 
трудни терени. Това осигурява безупречно 
сцепление, независимо дали върху мокри, 
кални, снежни или криволичещи пътища. 
Ако необходимата мощност позволява и ако 
нивото на батерията е достатъчно, режимът 
4WD може да бъде използван в изцяло 
електрически режим.

* 4WD: Задвижване на 4-те колела



УПРАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛ
Advanced Grip Control, наличен при
PEUGEOT 3008 SUV, е пакет, състоящ се от 
оптимизирано управление на сцеплението*, 
специфични гуми** и функцията Hill Assist 
Descent Control (Помощ при движение по 
наклон)***. Той ви позволява да адаптирате
сцеплението към най-трудните условия:
сняг, кал или пясък.

* 4 режима на сцепление: нормален, сняг, кал и пясък. 
Допълнително оборудване или не се предлага,

 в зависимост от версиите PureTech и BlueHDi на 3008. 

** Зимни (3PMSF) и/или Mud and snow (M+S) гуми за кал и сняг,
 в зависимост от целта. 

*** Заимствана от света на автомобилите 4x4, тази система 
за подпомагане на движението по наклон автоматично 
регулира скоростта на автомобила според ъгъла на 
наклона с постепенно движение без действие върху

 педала на газта или спирачката от страна на водача.
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ВЪОДУШЕВЯВАЩО ШОФИРАНЕ
Plug-in хибридните двигатели предлагат съвкупност от нови усещания 
при шофирането с изключително впечатляваща динамика с използването 
на четири режима на шофиране*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT и 4WD.
С функцията Brake (Спирачка) енергията се възстановява при намаляване 
на скоростта, когато кракът е вдигнат от педала на спирачката, и така се 
увеличава пробегът в електрически режим.

* Electric: Електрически режим със скорост до 135 км/ч (нулеви емисии и безшумен режим);
 Hybrid: Редуване или едновременна работа на двата типа двигатели, в зависимост от условията 

и стила на шофиране; Sport: Въодушевяваща динамика, която впряга всички енергийни ресурси; 
4WD: Подобрена управляемост, налична само при версии HYBRID4 (4WD и комбинирана мощност 
от 300 к.с. на двигателя с вътрешно горене и електрическия мотор).

PLUG-IN ХИБРИД: НЕНАДМИНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Plug-in хибриден PEUGEOT 3008 SUV е наличен във версии HYBRID* (2WD, 225 к.с.) и
HYBRID4** (4WD, 300 к.с.). Капацитетът на батерията позволява до 56 км WLTP***
за версия HYBRID и до 59 км WLTP*** за версия HYBRID4 в електрически режим.

* Комбинира бензинов двигател PureTech с мощност 132 kW/180 к.с. и електрически двигател с мощност 80 kW/110 к.с.
 Стойност по WLTP между 1,0 и 1,4 л/100 км и стойност на CO2 между 30 и 32 г/км в зависимост от допълнителното оборудване на автомобила.

** Комбинира бензинов двигател PureTech с мощност 147 kW/200 к.с. и два електрически двигателя с мощност 80 kW/110 к.с.
 Стойност по WLTP между 1,0 и 1,3 л/100 км и стойност на CO2 между 29 и 31 г/км в зависимост от допълнителното оборудване на автомобила. 

*** Посочените данни за разход на гориво, CO2 емисии и пробег са в съответствие с процедурата за изпитване WLTP, на чиято база се одобрява 
типът на новите превозни средства, считано от 1 септември 2018 г. Тази процедура WLTP заменя Новия европейски цикъл на движение (NEDC), 
който бе процедурата за изпитване, използвана преди. Тъй като условията на изпитване са по-реалистични, разходът на гориво и CO2 емисиите, 
измерени по WLTP, в много случаи са по-високи от измерените по NEDC. Данните за разход на гориво, CO2 емисии и пробег могат да варират в 
зависимост от действителните условия на употреба и от различни фактори като: честота на зареждане, стил на шофиране, скорост, специфично 
оборудване, опции, вид гуми, външна температура и температурен комфорт вътре в превозното средство. Свържете се с вашия търговски обект 
за допълнителна информация. За повече информация https://www.peugeot.bg/en/brand-and-technology/wltp.html



ДВИГАТЕЛИ
PURE-TECH и BLUE-HDi
PEUGEOT 3008 SUV предлага широка 
гама бензинови Puretech и дизелови 
BlueHDi двигатели, които могат да бъдат 
комбинирани с 6-степенна механична 
скоростна кутия или с 8-степенна 
автоматична скоростна кутия EAT8*.
Тези различни двигатели, всички 
оборудвани със система Stop&Start, 
съчетават производителност,
контролиран разход на гориво
и удоволствие от шофирането.
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СТИЛЪТ ЗАВИСИ ОТ ВАС
Практични, умни, удобни... PEUGEOT 3008 SUV предлага широка гама 
аксесоари за оборудване и защита на вашия автомобил. А за plug-in 
хибридните версии на 3008 е създаден специален набор от аксесоари.

1. Домашна зарядна станция 

2. Чанта за кабел 

3. Предни и задни калобрани 

4. Багажник за ски с монтиране върху покривните рейки 

5. Багажник за велосипед с монтиране върху покривните рейки

3008 LIFESTYLE
Разгледайте колекцията от лайфстайл продукти, вдъхновени от света на 3008 SUV.
Вижте нашата пълна гама PEUGEOT Lifestyle на https://webstore.peugeot.bg/category/lifestyle.

1. Дамска риза с лого  

2. Бутилка с термоизолация 

3. Кутия за обяд от растителни влакна с включени прибори



ТОПЛА АТМОСФЕРА
Тук елегантността е изразена в стилни 
материи - Alcantara® или кожа Nappa(1) 
с декоративни шевове в съчетание с 
меланжирани тъкани, и декор Alcantara 
в цвят Greval Grey(2) на бордното табло и 
вратите.

1. Тапицерия текстил MECO(3) 

2. Тапицерия комбинация от TEP и Текстил COLYN(4) 

3. Тапицерия комбинация от TEP и Текстил BELOMKA(5) 

4. Тапицерия комбинация от TEP и Alcantara®
 в цвят Black Mistral(6) 

5. Тапицерия кожа Nappa в черен цвят Mistral(7) 

6. Тапицерия кожа Nappa в червен цвят(8)

(1) Допълнително оборудване.
 Кожа и други материали: за детайли относно кожените тапицерии, 

моля, вижте в техническите характеристики, налични в търговския 
център или на уебсайта: www.peugeot.bg 

(2) Стандартно или допълнително оборудване при версии GT и GT PACK 

(3) Стандартно оборудване при версии ACTIVE / ACTIVE PACK 

(4) Стандартно оборудване при версии ALLURE / ALLURE PACK 

(5) Стандартно оборудване при версии GT HYBRID / GT PACK HYBRID 

(6) Стандартно оборудване при версии GT / GT PACK 

(7) Допълнително оборудване при версии
 ALLURE / ALLURE PACK / GT / GT PACK 

(8) Допълнително оборудване при версии GT / GT PACK



Алуминиеви джанти
17” CHICAGO(1)

Светло сив Gris Artense**

Червен Rouge Ultimate**

Син Bleu Celebes*

Син Bleu Vertigo**

Тъмно сив Gris Platinium**

ЗАДАЙТЕ ТОНА
Изберете от палитра, съставена от
седем първокласни цвята.

* Предлага се като стандартно оборудване.

** Предлага се като допълнителна опция.

В ПЪЛНА ХАРМОНИЯ
За повече елегантност и идентичност
вашият PEUGEOT 3008 SUV е оборудван
с алуминиеви джанти, налични в размер
17, 18 или 19 инча.

(1) Стандартно оборудване при версии ACTIVE / ACTIVE PACK 

(2) Стандартно оборудване при версии ALLURE / ALLURE PACK

(3) Стандартно оборудване при версия GT 

(4) Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от 
версията, свързано с опционалния пакет Advanced Grip Control 

(5) Стандартно оборудване при версия GT PACK

(6) Свързано с опционалния черен пакет Black PACK при версии 
GT / GT PACK

Черен Perla Nera**

Бял перла Blanc Nacre**

Алуминиеви джанти
18” DETROIT(2)

в цвят Storm Grey
и ефект "диамант"

Алуминиеви джанти
18” DETROIT(3)

в цвят Onyx Black
и ефект "диамант"

Алуминиеви джанти
18” LOS ANGELES(4)

в цвят Gris Haria
и ефект "диамант"

Алуминиеви джанти
19” BOSTON(5)

в цвят Onyx Black,
матов лак

и ефект "диамант"

Алуминиеви джанти
19” SAN FRANCISCO(5)

в цвят Onyx Black
и ефект "диамант"

Алуминиеви джанти
19” WASHINGTON(6)

в цвят Onyx Black,
лак Black Mist

и ефект "диамант"
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