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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. 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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ИЗНЕНАДУВАЧКИ КАРАКТЕР
Интензивно заводлив, новиот PEUGEOT 308 плени со својот моќен 
и динамичен карактер. За да уживате во секој момент, искористете 
ги иновативните и практични технологии што ги овозможува 
новиот Peugeot i-Cockpit®. За уште поголема удобност при возење, 
нудeјќи ја најдобра комбинација на ефикасност и перформанси, 
откријте ја широката палета на бензиски, дизел или plug-in 
хибридни мотори.

НОВОТО ЛИЦЕ НА PEUGEOT 
Интензивно заводливиот дизајн на новиот PEUGEOT 
308 Ве oсвојува на прв поглед. Тоа е првото возило 
што го носи новото лого на PEUGEOT, безвременски 
идентитет на брендот, комбинирајќи ја историјата и 
ултрамодерноста. Новиот амблем, со својот современ 
изглед, гордо стои на решетката. Монограмот 308 
го краси капакот на моторот, со преден дел што го 
сигнализира новиот изглед.
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СМЕЛИ ПРОПОРЦИИ 
Впечатливата силуета на новиот PEUGEOT 
308 изгледа динамично од секој агол. 
Неговите елегантни, атлетски линии со 
смели пропорции го истакнуваат моќниот 
карактер : 
•  Наметливата вертикална и голема решетка 

продолжува кон долгиот капак на моторот.

•  Задниот дел е робустен и моќен, а неговата 
аеродинамика е нагласена со спуштената 
линија на покривот. Тој е забележливо 
поголем и робустен.

•  Истакнатиот и флуиден профил го открива 
неговиот атлетски изглед.
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ПРЕДНИ СВЕТЛА 
Изгледот на ултра-компактните предни 
светла е целосно современ и технолошки. 
Комбинирајќи ја елеганцијата со моќноста, 
предните светла ја означуваат динамиката 
и идентитетот на новиот PEUGEOT 308. 
Сплотени и тенки, тие користат LED 
технологија(1) или PEUGEOT Matrix LED 
технологија(2), продолжуваат со DRL светла 
во форма на заби кон предниот браник.
(1) Достапно како стандард. 
(2) Достапно кај GT/GT Pack нивоата на опременост.

ЗАДНИ СВЕТЛА 
Високотехнолошкиот и модерен потпис на 
задното осветлување е придружен со ултра-
компактни Full LED светла(1) или 3D Full 
LED светла(2), кои се во форма на лавовски 
канџи.

(1) Достапно како стандард во зависност од верзијата. 
(2) Достапно како стандард кај GT/GT Pack нивоа на 
опременост.
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НОВО ИСКУСТВО СО  
PEUGEOT i-COCKPIT®

Новиот PEUGEOT i-Cockpit®  е ергономски и 
интуитивен, овозможува лесен пристап до 
сите внимателно дизајнирани функции за 
да го трансформираат времето на патување 
во квалитетно време. Уживајте во удобноста 
на новиот компактен управувач со опција 
за греење, кој ги обединува сите контроли 
и новата дигитална head-up(1) или 3D 
дигитална холографска(2) инструмент табла. 
За заедничко искуство во внатрешноста, 
патниците лесно можат да пристапат до 
PEUGEOT i-Cockpit® кој нуди нов интуитивен 
и прилагодлив multi-window екран на 
допир(1) и нови виртуелни i-toggles дирки(3) и 
нова централна конзола со повеќе простор 
за складирање.

(1) Достапно како стандард 
(2) Достапно кај GT/GT Pack нивоата на опременост
(3) Достапно како стандард или недостапно во зависност 
од верзијата. Копчиња на допир за брз пристап до клима 
уредот, телефонските контакти и радио станиците
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I-COCKPIT НАМЕНЕТ ЗА 
PLUG-IN ХИБРИДНИТЕ 
ВОЗИЛА

Дигиталниот панел на ниво на погледот 
со конфигурирачки и прилагодливи опции 
прикажува информации за возилото 
специфични за plug-in хибридните возила 
на видно поле на возачот. Благодарение на 
новиот 10-инчен HD екран на допир, имате 
пристап до функциите за конфигурација и 
информациите поврзани со возењето кај 
новиот 308 HYBRID.



КАКО ПАМЕТЕН ТЕЛЕФОН
Централниот екран со висока резолуција од 10 инчи е целосно и лесно 
прилагодлив, овозможува “multi-window” преглед со контроли или копчиња 
за брз пристап, лесен за употреба и реагира како таблет. Новиот PEUGEOT 
308 воведува целосно прилагодливи виртуелни i-toggles(1). Подредени спроти 
централниот екран, тие овозможуваат естетски и технолошки придобивки 
единствени во овој сегмент. За дополнителна удобност и безбедност, секое i- 
toggle е копче на допир за брз пристап до функциите за удобност  (поставки за 
клима-уред, телефонски контакти, радио станици, лансирање апликации, итн.).

(1) Достапно како стандард или недостапно во зависност од моделот – Копчиња за брз пристап на допир за 
клима уредот, телефонски контакти и радио станици

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПТИМАЛЕН КОМФОР
Сите информации кои му се потребни на возачот се прикажани на новата 
инструмент табла. Сместена на ниво на погледот, оваа инструмент табла вклучува 
10-инчен дигитален екран од Active Pack нивото на опременост. Во верзијата GT, 
преминува во третата димензија со 3D i-Cockpit®. Целосно конфигурирачката и 
прилагодлива инструмент табла има неколку режими на приказ (Навигација, Радио / 
медија, системи за помош при возење, проток на енергија итн.).
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СЕКОГАШ ПОВРЗАНИ 
Новиот PEUGEOT i-Cockpit го воведува најновиот инфо-забавен систем PEUGEOT i-Connect Advanced. Патувајте 
без стрес со поврзаната навигација(1) со препознавање на глас, вклучително и автоматско ажурирање на мапата 
TomTom® и информациите за сообраќајот во реално време и ризичните зони од услугите TomTom(2). Полнете 
го Вашиот паметен телефон безжично(3) и дуплирајте ги апликациите од паметните телефони користејќи 
ја безжичната функција Mirrorscreen(4). Дефинирајте го Вашиот профил и зачувајте го изборот за екранот, 

амбиентот и поставките (до осум кориснички профили). Лесно пристапувајте до поврзаните услуги.

(1) Достапност во согласност со земјата.  (2) TomTom® услугите можат да ги прикажат сите неопходни информации за возење во реално време: сообраќај во реално 
време, бензински станици, паркинзи, временски услови, локални пребарувања и ризичните зони од услугите TomTom (според националното законодавство). Сите 
овие услуги доаѓаат со 3-годишна претплата што може да се продолжи или последователно да се обнови преку Интернет со доплата.  (3) Индукциско полнење за уреди 
компатибилни со Qi стандардот.  (4) Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата. Само специфицирани Android AutoТМ и Apple CarPlayТМ апликации ќе 
работат кога возилото е запрено или за време на возењето. Кога возите, некои опции на апликацијата ќе бидат оневозможени. Некои видови содржини кои може да 
бидат бесплатни на Вашиот паметен телефон бараат претплата на еквивалентните сертифицирани апликации Android AutoТМ или Apple CarPlayТМ. Функцијата Mirror 
Screen функционира преку Android Auto (за паметни Android телефони) или Apple CarPlay (за паметни iOS телефони), под услов да имате мобилен и Интернет Договор. 
За повеќе информации посетете ја страната на PEUGEOT за Вашата земја. 

НОВА ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА 
На централната конзола со префинет дизајн, лакот од 
страната на возачот ги групира сите динамични контроли 
на автомобилот. Лакот се проширува во посебен простор 
за безжично полнење на паметниот i-toggles(1). Целиот 
преостанат простор на конзолата е достапен за патниците 
и е целосно посветен за складирање со два држачи за чаши 
и до 34 литри простор за складирање, вклучувајќи голема 
површина за складирање под потпирачот за раце.

(1) Индукционо полнење на уреди компатибилни со Qi стандард. Достапно како стандард, опција 
или недостапно во зависност од верзијата
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ЧУВСТВУВАЈТЕ СЕ 
СПОКОЈНО
Пријатна и удобна атмосфера :  
•  Прилагодете го LED амбиенталното 

осветлување поврзано со секој режим на 
возење за да одговара на Вашите желби 
(избор од осум бои).

•  Уживајте во сензационалниот квалитет на 
звукот со системот FOCAL® Premium Hi-Fi(1).

•  Патување без стрес. AQS (Систем за 
квалитет на воздухот) може да активира 
независно кружење на воздухот. Ова е 
дополнето со системот за чистење на 
воздухот Clean Cabin(2). Квалитетот на 
воздухот се прикажува на централниот 
екран на допир.

•  Уживајте во ергономијата и удобноста на 
предните седишта со опција за загревање(3), 
со масажа на 10-точки(1), со пневматска 
технологија со 8 перничиња и пет различни 
програми за масажа. Седиштата се означени 
со AGR (германска етикета за здравје на 
грбот).

(1) Достапно како стандард, опција или недостапно во 
зависност од верзијата
(2) Достапно кај Allure нивото на опременост
(3) Достапно кај GT/GT Pack нивоата на опременост 



ЗАДОВОЛСТВО ПРИ 
ВОЗЕЊЕ КАКО НИКОГАШ 
ДО СЕГА(1)

Новиот PEUGEOT 308 е опремен со 
бројни системи за помош при возење и 
маневрирање за да ја зголеми Вашата 
удобност и безбедност, особено : 
• Нова камера од 180°(1) со висока резолуција 
со заден поглед(1) 
• Помош при паркирање 360° со четири 
камери(2) 
• Следење на слепи точки со долг дострел(2) 

И Ви помага кон полуавтономно возење со: 
• Адаптивен темпомат со функција  
Stop & Go(1) 
• Активна помош за одржување лента(1)

(1) Достапно како стандард или недостапно во зависност од 
верзијата  
(2) Достапно како стандард, опција или недостапно во зависност 
од верзијата
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PLUG-IN HYBRID МОТОРИ
Новиот PEUGEOT 308 HYBRID ги комбинира 
моќта и ефикасноста со двата plug-in 
хибридни мотори: HYBRID 180 e-EAT8 
FWD(1) и HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). 
Откријте уникатно возачко искуство преку 
комбинација на топлинска и електрична 
енергија што обезбедува примерно 
држење на патот и удобност од прва класа 
зад управувачот. Исто така, користи 
оптимизирана батерија за 100% електрично 
искуство со опсег до 60 km(3). 

(1) C0₂ од 25 g / km –  проценети податоците се дадени само 
како инфомација и подлежат на тековно одобрување на 
WLTP.  
(2) C0₂ од 26 g / km - проценети податоците се дадени само 
како инфомација и подлежат на тековно одобрување на 
WLTP.  
(3) Проценети податоци, дадени само за информација и 
подлежат на тековно одобрување на WLTP. Опсегот во 
електричен режим е до 60 km во зависност од опциите 
инсталирани во автомобилот. Опсегот може да варира 
во зависност од реалните услови на употреба (климатски 
услови, стил на возење и тн.).

14



OПТИМИЗИРАЈТЕ ЈА АВТОНОМИЈАТА
За оптимално искуство зад управувачот, целосно прилагодено 
на Вашите потреби, имате три различни режими : 
• Electric: овозможува 100% електрично(1) возење до 135 km/h 
• Hybrid: алтернација на возење на електричниот мотор и 
моторот со внатрешно согорување за да се оптимизира 
користењето на енергијата. 
• SPORT: ја користи целата моќ на моторите со внатрешно 
согорување и електричните мотори за максимални динамични 
перформанси.
(1) Електричниот режим се активира стандардно кога автомобилот се вклучува

ОБНОВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА ПРИ 
СОПИРАЊЕ

Регенеративното сопирање овозможува враќање на енергија 
за време на сопирање и при забавување (енергија што 
нормално се губи кај моделите со мотори со внатрешно 
согорување). Ова дејство му овозможува на возачот делумно 
да ја наполни високонапонската батерија и зголемување на 
опсегот на автомобилот. Функцијата за сопирање може да 
се активира за да му овозможи на автомобилот да ја намали 
брзината без да ја притисне педалата за сопирање. Оваа 
функција делува како моторно сопирање и може да ја наполни 
батеријата.
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ЈАВНИ СТАНИЦИ ЗА ПОЛНЕЊЕ
Низ Европа, достапна е широка мрежа од над 220.000  
јавни станици за полнење на Вашиот хибриден автомобил.

ПРИВАТНО ПОЛНЕЊЕ 
Можете целосно да ја наполните батеријата на новиот  
PEUGEOT 308 HYBRID : 
• од стандарден приклучок (8А, 220 V) за 7 часа и 5 минути(1); 
• од приклучок од тип Legrand (16A, 220 V) 3 часа и 55 минути(1) 
• од засилен ѕиден полнач (16A) 3 часа и 25 минути(1)  
• од ѕиден полнач (32A) за 1 час и 40 минути(2).  
PEUGEOT нуди целосна гама на опции за полнење на автомобилот. 
За повеќе информации, контактирајте со Вашиот дилер. 
 
(1) Со стандарден вграден полнач со максимална моќност од 3.7kW 
(2) Со опционален еднофазен полнач со максимална моќност од 7.4kW



Уживајте во поголема независност од кога и да било кога 
станува збор за управување со Вашиот plug-in хибриден 
автомобил, благодарение на услугите што ги нуди 
MyPEUGEOT®. 
 
ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА 
 
Контролирајте и планирајте го Вашето полнење директно 
од Вашиот паметен телефон. Можете исто така да ја 
контролирате и температурата во автомобилот.  
Дознајте повеќе на : www.peugeot.mk 

АПЛИКАЦИЈАТА MYPEUGEOT®
Искористете ги предностите на персонализирани услуги во реално време, 
синхронизирани со Вашата корисничка сметка, преку бесплатната  
апликација MyPEUGEOT®* : 
• Следете го статусот на Вашиот автомобил (податоци за возење, локација) 
• Имајте брз и лесен пристап до помош при возење 
• Управувајте со барањата за одржување и сервис на Вашето возило. 
Повеќе информации : www.peugeot.mk 
 

* Услуга достапна со пристап до мобилна мрежа
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МОТОРИ PURETECH И BlueHDi
Новиот PEUGEOT 308 е опремен со широк спектар на 
бензински PureTech и дизел мотори од најновата генерација 
BlueHDi, во согласност со стандардот Euro6(1), кои може да се 
комбинираат со 6-степен мануелен или 8-степен автоматски 
менувач EAT8(2). Овие различни мотори, опремени со системот 
Stop & Start, комбинираат перформанси, контролирана 
потрошувачка на гориво и задоволство при возењето.

(1) Мотори кои нудат помала потрошувачка на гориво, зголемено задоволство при 
возење и перформанси на високо ниво 
(2) EAT8: Ефикасен автоматски менувач 8: 8-степен автоматски менувач
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ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА 
Создадете пријатна и елегантна средина со 
нашиот избор на тапацир за во внатрешноста, 
современи ткаенини, техничко порабување, 
Alcantara, обработена кожа* или обоена Nappa* 
кожа.

* Достапно како опција - Кожа и други материјали: за повеќе 
информации за кожа и други материјали, во однос на техничките 
карактеристики обратете се кај импортерот или овластениот 
дилер на PEUGEOT во Вашата земја.

1. Текстилен тапацир „Renze“ од три материјали(1) 
2. Комбиниран тапацир „Falgo“ од Mi-TEP во боја Mistral/Текстил(2) 
3.  Комбиниран тапацир «Fraxx Knit» од Mi-TEP во боја Mistral/Alcantara(3) 
4.  Тпацир од Nappa во боја Mistral(4) 
5.  Тпацир од Nappa во боја Blue Nabaoo(5)
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(1) Достапно како стандард кај Active Pack нивото на опременост.
(2) Достапно како стандард кај Allure / Allure Pack нивоата на 
опременост и опција кај Active Pack нивото на опременост.
(3) Достапно како опција кај GT / GT Pack нивоата на опременост
(4) Достапно како опција кај GT / GT Pack нивоата на опременост.
(5) Достапно како опција кај Allure / Allure PacK / GT / GT Pack 
нивоата на опременост.

1

3

5

2

4



16’’ раткапни BERGEN(1)
16’’ алуминиумски наплатки  

AUCKLAND(2)

17’’ алуминиумски наплатки  
CALGARY(3)

17’’ алуминиумски наплатки  
HALONG(4)

18’’ алуминиумски наплатки  
KAMAKURA(5)

18’’ алуминиумски наплатки  
PORTLAND(6)

Зелена Olivine(1)

Сива Artense(2)

Црвена Elixir(2) Bla Бела Banquise(3)

Црна Perla Nera(2) Бела Nacré(2)

Сина Vertigo(2)

ОДБЕРЕТЕ БОЈА 
Изберете од палета на бои составена од 
седум бои.

(1) Стандардна боја  
(2) Опција 
(3) Опција, не е достапно за GT / GT Pack нивоата на 
опременост

ПРИЛАГОДЕТЕ ГО 
КОМЛЕТНО

Вашиот нов PEUGEOT 308 е опремен со 
алуминиумски наплатки и раткапни, 
достапни во големини од 16, 17 или 
18 инчи, за поголема елеганција и 
индивидуалност.

(1) Достапно за PureTech 110 S&S BVM6 мотор кај Active Pac 
нивото на опременост. 
(2) Достапно кај Active Pack нивото на опременост. 
(3) Достапно кај Allure нивото на опременост. 
(4) Достапно кај Allure Pack нивото на опременост. 
(5) Достапно кај GT нивото на опременост. 
(6) Достапно кај GT Pack нивото на опременост.
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ДОДАТОЦИ
Практично, моќно, удобно ...  
Новиот 308/308 HYBRID нуди широк спектар на 
додатоци да го опремите и заштитите Вашето 
возило. 

1.  Кровен нoсач за велосипед 
2. Постава на багажникот 
3. Преграда за домашни миленици 
4. Кровна кутија 
5. Странични штитници за сонце 
6. Задни штитници за сонце

6 7
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3
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4
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1. Термос 
2.  Водоотпорен часовник со 2 ремчиња што се менуваат 
3. Куфер за рачен багаж C-Lite Samsonite 
4.  Помпеста јакна  
5.  Парка (Јакна) 
6.  3D додаток за складирање (Држач за телефон и картици) 
7.  3D додаток за складирање (Држач за чаши)

1 6

2 3

4 5 7
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НОВАТА КОЛЕКЦИЈА 308 
LIFESTYLE

Погледнете ја колекцијата на производи на 
Lifestyle инспирирани од светот на новиот 
308. Најдете го целиот асортиман PEUGEOT 
Lifestyle на страницата : https://boutique.
peugeot.com.



Кога ќе се одлучите за Peugeot, на располагање ќе имате огромна 
дилерска мрежа во склоп на која: приемот, професионализмот, 
перформансите на опременоста и квалитетот на услугите Ви 
гарантираат оптимално задоволство. 

Така Вие сте сигурни дека сте се обратиле кај специјалисти 
кои Ве слушаат, ги разбираат Вашите барања и одговараат 
соодветно и ефикасно. Има ли подобар и подоверлив бренд со 
кој би се врзале долгорочно?

ЗА ВАША БЕЗГРИЖНОСТ (1)

PEUGEOT ГАPАНЦИJА

Квалитетот кај Peugeot, е исто така состојба на духот: 
предностите во склоп на мрежата, можност за 5 годишна 
гаранција до изминати 100.000 километри гаранција и 12 години 
гаранција од корозија.

PEUGEOT ПАКЕТИ

Проверки и oдржување, две единствени и персонализирани 
формули за слободно возeње. Од помош на патот, до поправка 
во случај на дефект, заменување на изабени делови, Вие 
самите изберете го нивото на интервенција на Вашето возило и 
искористете ја гаранцијата за Peugeot квалитет

PEUGEOT ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Гаранција за квалитет, безбедност и доверливост, секој од 
нашите Peugeot оригинални резервни делови е тестиран и 
строго проверен за Ваша безбедност. Тие се под гаранција и со 
работна рака во мрежата на Peugeot во траење од една година.

ФЛОТНА ПРОДАЖБА

При флотна набавка на возила за нашите бизнис клиенти 
нудиме широка палета на комерцијални возила по специјални 
цени и услови на купување, одржување и сервисирање на 
возилата. Воедно, нудиме различни опции за преработка или 
надградба на комерцијални возила согласно Вашите барања 
(возила за брза помош, амбулантни возила, полициски возила, 
блиндирани возила итн). Отворени сме за соработка со сите 
компании кои имаат интерес за набавка на едно или повеќе 
Peugeot возила, одеднаш или во одреден временски период.  
Целата комерцијална гама  е достапна и во електрична верзија. 

ЗА ВАШЕ ЗАДОВОЛСТВО PEUGEOT НА ИНТЕРНЕТ

Откријте го Peugeot на интернет, посетете ја официјалната веб 
страница: http://www.peugeot.com

Македонската интернет страница е:

http://www.peugeot.mk

Следете не и на Facebook и Instagram:

FB/PeugeotMacedonia

IG/Peugeot_Macedonia

Во контекст на политиката на постојано подобрување на 
производот, Peugeot може во секој момент да ги модифицира 
техничките карактеристики, опремата, опциите и боите.

Актуелните техники на фотографска репродукција не 
дозволуваат, верно репродуцирање на сјајот на боите. Така, 
оваа брошура која се состои од информации од општ карактер, 
не претставува обврзувачки документ. За сите појаснувања 
или дополнителни информации, Ве молиме да се обратите 
кај Вашиот дилер. Делови од каталогот не смеат да бидат 
репродуцирани без наменска дозвола од Automobiles Peugeot.

МРЕЖА И УСЛУГИ.
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www.peugeot.mk

Следете не на:
FB / PeugeotMacedonia
Instagram / Peugeot_Macedonia
Linked In / Peugeot-Macedonia


