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Ние внимателно работевме на секој детаљ од ергономијата, 
употребата на високо квалитетни материјали до 
поврзаноста, за да Ви обезбедиме поинтуитивно возење.  
Повеќе од сè сакаме да Ви понудиме слобода на избор затоа 
што купувачите биле и секогаш ќе бидат нашиот главен 
фокус.
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34 Мотори
40 Персонализација

PEUGEOT веќе 210 години ја почитува високо квалитетната 
и иновативна француска производна традиција. Сега 
повеќе од кога и да è, PEUGEOT ја вложува целата своја 
енергија во дизајнирање на возила со впечатлив изглед кои 
даваат сензитивно искуство при возењето со активирање 
на сите сетила. 
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ДИЗАЈН КОЈ ИНСПИРИРА.
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ЕЛЕГАНЦИЈА И ДИНАМИЧНОСТ.

Надворешните линии на новиот PEUGEOT 3008 го истакнуваат неговиот наметлив карактер, 
рамнотежа на моќност и префинетост. Моќниот, префинет и елегантен преден дел на новиот 
3008 со вертикална декоративна решетка без рамки и проширени крила го означуваат 
почетокот на новата смела ера на современост.

МОЌЕН КАРАКТЕР.

Предниот светлосен потпис, уште од почетното ниво на опременост вклучува LED предни 
светла истакнати со DRL светла во форма на карактеристичните „осветлени заби“ 
на PEUGEOT кои се препознаваат на прв поглед. Новиот PEUGEOT 3008 може да биде 
опремен и со Full LED предни светла со функција SDL*, што дополнително го истакнува 
неговиот темперамент.

*Функција за статичко насочено осветлување, што значително ја подобрува видливоста при свиоци, достапна како 
стандард кај GT и GT Pack нивоата на опременост и како опција кај ACTIVE и ALLURE нивоата на опременост.
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ВПЕЧАТЛИВ СВЕТЛОСЕН ПОТПИС.

На задниот дел, новите светла PEUGEOT со Full LED технологија вклучуваат 
карактеристични 3D светла во форма на лавовски канџи и индикатори за менување 
на правец. Светлата се покриени со транспарентно придушено стакло, издолжувајќи 
ја црната лента на багажникот од двете страни на возилото, што визуелно го 
зголемува задниот дел на возилото и добива поспортски изглед.

ИСКЛУЧИТЕЛЕН КАРАКТЕР.

Новите алуминиумски наплатки 19’’ San Francisco* со дијамантски сјај и сосема нов дизајн, широките заштитни 
лакови на тркалата и цврстите прагови на вратите ја подобруваат робустната динамика на новиот PEUGEOT 
3008. И за најприбирливите во однос на стилот, црната боја остава уште посилен впечаток благодарение на 
новата опција „Black Pack**“.

*Достапно како стандард на 3008 GT Pack и GT Pack HIBRID во зависност од земјата.
** Опција кај верзии GT и GT Pack. Декоративната решетка и аблемот Лав во “Dark Chrome” боја - Монограмите “3008”, “GT”, “PEUGEOT” и кровните 
носачи во Black Satin боја - Завршните детали на крилниот дел, покривот, спојлерот и лентата на задниот браник се обоени во сјајно црна боја. - 
Впечатливите 19’’ Washington алуминиумски наплатки со дијаматски сјај во Black Onyx со лак во Black MIST.
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        НОВА ЕРА 
НА СОВРЕМЕНОСТ.
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ЕЛЕГАНЦИЈА И САМОУВЕРЕНОСТ.

Со новиот 3008 plug-in hybrid, веднаш можете да започнете незаборавно патување. 
Пространоста и удобноста во внатрешноста остануваат непроменети, а тивкото работење 
на моторот во електричен режим и мирнотo возење без вибрации уште повеќе ќе го 
зголемат задоволството при возење. Новиот 3008 plug-in-hybrid се одликува со технолошки 
напреден дизајн и се издвојува по своите ексклузивни додатоци кои се олицетворение на 
технологијата и модерноста.

УНИКАТЕН ИДЕНТИТЕТ.

HYBRID* или HYBRID4** ознаките кои ги красат крилата на новиот PEUGEOT 3008 суптилно потенцираат 
дека тие припаѓаат на иновативната технолошка plug-in хибридна гама. Кога спортскиот 3008 е во 
електричен режим, се пали азурно LED светло на горниот дел од ветробранското стакло, што е видливо 
и однадвор и овозможува полесен пристап до областите со ограничен сообраќај. 

*Погон на две тркала, 225 КС достапни од ALLURE нивото на опременост.
**Погон на сите тркала, 300 KС достапни од ALLURE нивото на опременост.
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БРЗО И ЕДНОСТАВНО ПОЛНЕЊЕ.

За целосно искористување на опсегот од 59 километри (WLTP) во електричен режим, достапни Ви се неколку решенија за 
полнење: дома, на работно место или на посебни јавни станци. Користете ChargeMyCar заедно со услугите Free2Move** и 

картичката за полнење, за пристап до мрежата од над 188.000 станици за полнење во Европа.

* На стандарден приклучок (полнач од 3,7 kW, 8A), на приклучок од типот Green’up® (полнач од 3,7 kW, 16A) или на кутијата за полнење (7,4 kW, 32A)
** Free2Move услугите се мобилни и on-board апликации (во зависност од компатибилноста) кои го олеснува полнењето на електричните возила.

ЗБОГАТЕНО ИСКУСТВО.

Едноставно, програмирајте ја однапред температурата* во кабината на Вашиот нов 3008 plug-in hybrid 
преку Вашиот паметен телефон (греење или клима-уредот), пoгледнете ги информациите за статусот на 

полнење на батеријата*, активирајте одложено полнење* за да однапред го испланирате Вашето патување со 
информации за станиците за полнење ** ... сосема безгрижно. 

*Поврзете се со бесплатната апликација MyPeugeot, во зависност од земјата.      

*Поврзете се со апликација Free2Move која се наплаќа, во зависност од земјата.
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ПОДОБРЕНО ИСКУСТВО.
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УНИКАТНО ИСКУСТВО СО PEUGEOT i-COCKPIT®

Новиот PEUGEOT 3008 Ве поканува да го откриете неговиот спектакуларен ентериер со уште посовремен и 
висококвалитетен PEUGEOT i-Cockpit®. Неговиот компактен мултифункционален управувач овозможува повеќе 
сензации и маневрирање. Неговиот нов 10” HD екран на допир доаѓа со елегантни хромирани „Taggles дирки“ кои 
овозможуваат брз и интуитивен пристап до разни функции за удобност. Неговата 12,3“дигитална инструмент табла 
овозможува висококвалитетен приказ на информации.

НЕОГРАНИЧЕНА ПОВРЗАНОСТ.

PEUGEOT Connect овозможува пристап до поврзаните услуги со навигацијата TomTom* за да ги видите 
информациите за сообраќајот, паркинг, цените на горивото или временските услови, и тн. Со функцијата 
Mirror Screen** можете да ги користите апликациите од Вашиот телефон кои се компатибилни со Apple Car-
PlayTM или Android AutoTM на Вашиот екран на допир за да останете поврзани постојано, благодарение 
на местото за бежично полнење*** кое се наоѓа на централната конзола. 

*Достапно во зависност од земјата.
** Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата. Функцијата Mirror Screen работи преку Android AutoTM (за Android телефони) и Apple CarPlayTM  (за 
iOS телефони) или од мај 2021 преку технологијата MirrorLink® (за паметни телефони со Android, компатибилни со MirrorLink® и само во соработка со уредот „PEU-
GEOT Connect Radio“) под услов да имате мобилен или Интернет Договор.
Само овие три специфицирани апликации ќе работат кога возилото е во мирување или кога возите, во зависност од ситуацијата. Кога возите, некои 
карактеристики ќе бидат оневозможени. Некои видови на содржини кои може да се користат бесплатно на Вашиот телефон, бараат претплата на одредена 
Android AutoTM , Apple CarPlayTM  и MirrorLink® апликација. За повеќе информации посетете ја страната на Peugeot за Вашата земја. 
*** Индукциско полнење за уреди компатибилни со Qi стандардите.
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ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН ПРИКАЗ.

Благодарение на 12,3” дигитална инструмент табла, која овозможува висококвалитетен приказ на 
информации, има голем избор на поставки* и може лесно да се прилагоди* што значи дека возачот не мора да 

го тргне погледот од патот. 

*По можност кога возилото е во мирување

ВЛЕЗЕТЕ ВО СВЕТОТ НА ХИБРИДНИОТ ПОГОН.

Во plug-in хибридната верзија, инструмент таблата PEUGEOT i-COCKPIT® и екранот на допир имаат специјална 
единица, која е целосно наменета за хибриден погон, бидејќи прикажува статистика за потрошувачката на 
енергија (електрична енергија и гориво).
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СУПЕРИОРНА УДОБНОСТ.

Препуштете се на ергономски дизајнираните седишта AGR** 
со функција за масажа* и звукот со висококвалитетна 
репродукција обезбедена од системот Hi-Fi Premium FOCAL®* 
под големиот панорамски стаклен покрив* кој ќе ја исполни 
кабината со природна светлина.  Задната врата со hands-free* 
отворање / затварење го олеснува товарењето на багажникот 
и брзо да ги внесете работите во возилото. 

Нејзиното движење го активирате со единствено движење 
на стапалото под задниот браник. Со системот „Magic Flat***“ 
и со задната клупа која може да се преклопи во рамен под 
во сооднос  2 / 3-1 / 3, можете да го организирате просторот 
согласно Вашите потреби. Може да ги складирате Вашите 
предмети и да товарите долги предмети во возилото, бидејќи 
исто така совозачкото седиште**** може да се преклопи во 
положба на маса.

*Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата.
** Седишта AGR (Aktion Gesunder Rücken: Германско здружение за здрав грб): Стандард, 
опција или недостапно во зависност од верзијата.
*** Достапно исклучиво за верзии 3008 со мотор со внатрешно согорување.
**** Стандард или недостапно во зависност од верзијата.
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ИНТЕЛИГЕНТНИ 
ТЕХНОЛОГИИ.
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ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА.

Најновата генерација на системи за „помош при возење“ во 
новиот PEUGEOT 3008 дополнително ја подобруваат удобноста 
и безбедноста во внатрешноста и Ве придружуваат на патот 
кон автономно возење: проширено препознавање на знаци 
на патот, адаптивен темпомат “ACC” со функција Stop & Go*, 
помош за одржување во лента* со детектирање каде завршува 
патот, активен систем за детектирање на слепи точки. Сите овие 
системи за помош се дизајнирани за возење во целосен спокој.

При ноќно возење, ексклузивниот систем „Night Vision“** со 
инфрацрвена камера ќе детектира присуство на пешаци или 
животни до 200m пред возилото, надвор од опсегот на предните 
светла и ќе Ве предупреди со сигнал за тревога. Автоматско 
сопирање во итни случаи може да се активира и доколку 
пешаците или велосипедистите се наоѓаат во близина на 
возилото.

*Само со EAT8 автоматски менувач. Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата.
** Night Vision е достапен како опција во верзиите GT и GT Pack.
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ПОДОБРЕНО ИСКУСТВО.

Moќната верзија HYBRID4, со погон на сите четири тркала, овозможува поголемо задоволство при возење и 
овозможува подобрено држење на пат надвор од град или нерамен терен. Резултатот е беспрекорно држење 
без разлика дали патот е влажен, каллив, покриен со снег или со свиоци. Доколку потребната моќност 
дозволува и ако нивото на наполнетост на батеријата е задоволително, режимот 4WD* може да се примени и 
со целосно електричен погон.

*4WD (4 Wheel Drive): погон на сите тркала
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КОНТРОЛАТА Е ВО ТВОИ РАЦЕ.

Напредниот Grip Control, достапен за новиот PEUGEOT 3008, е пакет кој вклучува оптимизиран систем 
против пролизгување*, специјални гуми** и Hill Assist Descent Control***. Ви овозможува да го прилагодите 
возењето во најтешките услови: снег, кал или песок.

* Четири режими на држење на патот: нормално, снег, кал и песок. - Опција или недостапно во зависност од верзијата 3008 
PureTech и BlueHDi.
** Зимски пневматици (3PMSF) и / или кал и снег (М + Ѕ) во зависност од земјата.
*** Системот за погон на сите тркала автоматски ја прилагодува брзината на возилото на нагорнина со постепено движење на 
возилото без да ги притисне возачот педалата за гас или сопирачката. 
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МОЌТА НА 
ИЗБОРОТ.
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СОСЕМА ПОИНАКВО ВОЗАЧКО ИСКУСТВО.

Plug-in хибридните мотори Ви даваат цела низа нови сензации благодарение на четирите режими на возење*: 
ELECTRIC, HYBRID, SPORT и 4WD. Благодарение на функцијата „Кочење “, енергијата на батеријата се 
регенерира кога возилото забрзано забавува кога ќе се тргне ногата од педалата за гас без да ја притиснете 
педалата за сопирање, со што се зголемува опсегот на возење во електричен режим.

* Electric: овозможува 100% електрично возење до 135 km / h (режим со нула емисија на CO2 и тивка работа).
- Hybrid: наизменично или истовремено работење на два мотори според условите за возење и стилот на возење.
- Sport: исклучителна ефикасност во режимот SPORT што овозможува целосна употреба на сите достапни извори на енергија.
- 4WD: подобрена погонска моќност, достапна само кај верзиите HYBRID4 (погон на сите четири тркала и комбинирана моќност на мотор со 
внатрешно согорување и електричен мотор, 300 КС).

PLUG-IN HYBRID - НЕСПОРЕДЛИВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ.

Новиот PEUGEOT 3008 plug-in hybrid е достапен во верзијата HYBRID* (погон на две тркала, 225 КС) и во верзија HY-
BRID4* (погон на сите четири тркала, 300 КС). Во електричен режим, батеријата обезбедува до 56 km опсег според 
постапката за тестирање WLTP*** (NEDC: 65 km) за верзијата HYBRID и до 59 km опсег според постапката за тестирање 
WLTP*** (NEDC : 69 km) кај верзијата HYBRID4. 

*Поврзува 132 kW / 180 КС бензински мотор PureTech и 80 kW / 110 КС електричен мотор.                                        
**Поврзува бензински мотор PureTech со 147 kW / 200 КС и електричен мотор 80 kW / 110 КС
 ***Наведените вредности за потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 се во согласност со постапката за тестирање WLTP, врз основа на која одобруваат тип на 
нови возила од 1 септември 2018 година. Оваа постапка WLTP го заменува европскиот циклус на возење (NEDC), односно претходната постапка за тестирање. Бидејќи 
условите за тестирање на протоколот WLTP се пореални, измерените вредности на потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 во многу случаи се повисоки од 
вредностите измерени со постапката NEDC. Потрошувачката на гориво, емисијата на CO2 и бројките на опсегот може да варираат во зависност од реалните услови на 
употреба и разни фактори како што се: фреквенција на полнење, стил на возење, брзина, спесифична опрема, опции, тип на пневматици, надворешна температура и 
топлинска удобност внатре. За повеќе информации контактирајте го Вашиот дилер или посетете ја веб-страната на Peugeot за Вашата земја.
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MОТОРИ PURETECH И BlueHDi.

За новиот PEUGEOT 3008, достапна е широка палета на бензински мотори PureTech и дизел мотори BlueHDi, кои 
се опремени со 6-степен мануелен менувач или 8-степен EAT8 автоматски менувач. Сите овие различни мотори се 
опремени со системот Stop & Start и истовремено обезбедуваат ефикасност, контролирана потрошувачка на гориво 
и удобност при возењето.

АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ ЕАТ8.

Автоматскиот менувач EAT8* со контроли за менување на управувачот и 
електричното импулсивно менување, овозможува брзо и непречено менување на 
степени на пренос благодарение на технологијата Quickshift. Оваа оптимизација на 
степените на пренос резултира со економичност на гориво и удобност на корисникот 
и ги интензивира задоволството и удобноста при возење.

*EAT8 (Ефикасен автоматски менувач 8): 8-степениот автоматски менувач е достапен како стандард, опција или 
недостапен во зависност од типот на моторот и верзијата.
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   СОЗДАДETE 
СВОЈ ПРОСТОР.
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УДОБНА ВНАТРЕШНОСТ.

Елеганцијата се изразува преку елегантните материјали, како што се 
Alcantara® или кожата Napa(1) со украсно порабување, надополнети со 
декоративни додатоци од шарен текстил, материјал Alcantara® во сива боја 
Greval или од темно дрво од липа(2).

1. Tкаенина MECO*
2. Tкаенина COLYN со зелено 
порабување Mint**
3. Napa кожа Mistral со украсно 
порабување Tramontane***
4. TEP / Alcantara® во црна Mistral****
5. Napa кожа во црвена боја*****
6. TEP / Alcantara® во сива боја 
Greval******

(1)Опција. - Кожа и други материјали: За повеќе детали за 
материјалите од кожа, видете ги техничките податоци достапни на 
продажното место или на веб-страната: www.peugeot.mk.
(2)Стандард или опција кај GT и GT Pack нивоата на опременост.

*Стандард кај ACTIVE / ACTIVE Pack нивоата на опременост.
**Стандард кај ALLURE / ALLURE Pack нивоата на опременост.
***Опција кај ALLURE / ALLURE Pack / GT / GT Pack нивоата на опременост.
****Стандард кај GT / GT Pack нивоата на опременост.
*****Опција кај GT / GT Pack нивоата на опременост.
******Стандард кај GT Hybrid / GT Pack Hybrid нивоата на опременост.

  1 6
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ИЗБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА НИЈАНСА.

Од нашата богата палета на бои, изберете една од седумте 
врвни бои за Вашата каросеријата.

*Достапно како стандард.
**Достапно како опција.

   Сина Célèbes*        Сива Artense**        Сива Platinium**        Црна Perla Nerra**

       Сина Vertigo**          Бела Рerlа**            Црвена Ultimate**

УСОГЛАСЕТЕ ГО ВО ПОТПОЛНОСТ.

Вашиот нов PEUGEOT 3008 може да биде опремен со 
алуминиумски наплатки од 17, 18 или 19 инчи кои ја истакнуваат 
неговата елеганција и личност.

*Стандард кај ACTIVE / ACTIVE Pack нивоата на опременост.
**Стандард кај ALLURE / ALLURE Pack нивоата на опременост.
***Стандард кај GT нивото на опременост.
****Oпција или недостапно во зависност од верзијата, комбинирано со опцијата напреден Grip Control. 
*****Стандард кај GT Pack нивото на опременост.
******Поврзано со опцијата Black Pack кај GT / GT Pack нивоата на опременост.

17” aлуминиумскуи 
наплатки CHICAGO*

18” aлуминиумски наплатки 
DETROIT** со дијамантски сјај и 
сива Storm

18” aлуминиумски наплатки 
DETROIT*** со дијамантски сјај 
и црна Onyx

18” алуминиумски наплатки 
LOS ANGELES**** со 
дијамантски сјај и сива Haria

19“ алуминиумски наплатки 
BOSTON***** со дијамантски сјај и 
Black Onyx мат завршница

19” aлуминиумски наплатки SAN 
FRANCISCO***** со дијамантски сјај и 
мат црна Onyx

19” aлуминиумски наплатки 
WASHINGTON со дијамантски 
сјај во црна Onyx Black Mist******
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