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PEUGEOT NEW 3008 Прайс-Лист на автомобілі 2020 року

GT PACK

2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 ЄВРО-6.2 ДИЗЕЛЬ 1 098 100 грн.
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Декоративні вставки в центральну панель, панелі дверей та центральну консоль з дерева Lati Wood. Ambient підсвітка салону синім кольором - ніші 

передніх дверей, підстаканників та нижньої частини центральної консолі. Хромоване оздоблення внутрішніх ручок дверей.

Оздоблення салону: темна преміум шкіра Nappa Mistral

ІНТЕР'ЄР

Peugeot i-Cockpit® концепція організації простору навколо водія: цифровий кластер панелі приладів  12.3" з можливістю індивідуального налаштування 

розташований над компактним спортивним кермом, та великий центральним сенсорний дисплей спрямований до водія 

Мультифункціональне кермо з оздобленням з преміум шкіри та хромованими вставками

Центральний передній та задній підлокітник 

Алюмінієві накладки на педалі

Сидіння водія AGR: електричне регулюванням у 8 напрямках, електричне регулюванням поперекового відділу, регулювання подушки для підтримки ніг 

та пам'яттю на 2 налаштування

Сидіння пасажира AGR: механічне регулювання по висоті та куту нахилу спинки сидіння, електричне регулювання поперекового відділу, регулювання 

подушки для підтримки ніг

Масаж 8 зон сидіння водія та переднього пасажира

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкриття під заднім бампером автомобіля

Двопозиційна підлога багажного відділення

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання, LED підсвіткою, налаштуванням позиції при реверсі та системою моніторинга сліпих зон 

Active Blind Spot Detection (● при замовленні WABD)

Обігрів нижньої частини лобового скла (електричний)

Передній та задній датчик паркування, пакет Park Assist + камера з оглядовістю 360°

Підігрів передніх сидінь

Пакет Оглядовість

- Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

- Система автоматичного включення склоочищувачів і фар

- Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

Пакет Оглядовість + -> включає обладнання пакету Оглядовість

- Безрамне дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям

- Система моніторингу сліпих зон Active Spot Detection

Пакет Безпека -> включає обладнання пакету Оглядовість +

- Активний круїз-контроль Stop&Go з обмежувачем швидкості

- Система розпізнавання дорожніх знаків з можливістю адаптації швидкості

- Система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху AEBS3

- Асистент утримання по центру смуги руху Lane Position Assist

- Адаптивне дальнє світло High Beam Assist

- Система розпізнавання втоми водія

Пакет "Driver Sport Pack" - вибір  стандартного або спортивного режиму кермування: 
 - Червона підсвітка панелі приладів з написом Sport, посилене звучання двигуна завдяки динамікам

 - Підвищена чутливість педалі газу, адаптована логіка перемикання передач

Імобілайзер, центральний замок + пульт PLIP

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо

Захист двигуна

КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Двозонний клімат - контроль

Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям
- ZHBO легкосплавні колісні диски R18" Los Angeles шини Mud and snow 225/55  

- HADC система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску з підйому

ВЕРСІЯ

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

Подушки безпеки
 - Фронтальні, бокові для водія та переднього пасажира

 - Шторки безпеки для першого, другого ряду сидінь

 - Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Електронні помічники
- ABS антиблокувальна система гальм 

- ASR антибуксувальна система

- AFU система допомоги при екстреному гальмуванні

- ESP електронна система стабілізації

- HAC система допомоги при рушанні на підйомі

- UE02 Система моніторингу тиску в шинах



GT PACK

WL13 ●
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KK02 ●
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OK02 32460

N101 32 460

AB13 8 120

0MM0 13530

0MM6 18 940

● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і 

не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Сигналізація

Фарба металік (СТАЛЬНИЙ F4M0, ЧОРНИЙ 9VM0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0)

Фарба перламутр (БІЛИЙ N9M6, СИНІЙ SMM6, ЧЕРВОНИЙ F3M5)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.06.2021 по 30.06.2021 на обмежену кількість автомобілів 2020 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є рекомендованими і можуть 

відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

Night Vision асистент нічного бачення - постачає водієві інформацію про пішоходів і великих тварин, які знаходяться за межами освітлення фарами. 

Зображення у інфрачервоному спектрі виводиться на цифровий кластер панелі приладів.

Обігрів нижньої частини лобового скла (електричний)

Дах автомобіля та корпус дзеркал заднього виду чорного кольору (несумісний з чорною фарбою 9VM0)

Навігаційна система, Сенсорний екран 10", радіоприймач, 4 динаміки, 2 високочастотні динаміки, USB роз'єми, Bluetooth,  Mirror Screen (Android Auto, 

Apple Car Play)

Бездротова зарядка для мобільних телефонів + 2 USB (type A) для 2-го ряду сидіть

Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкриття під заднім бампером автомобіля

Передній та задній датчик паркування, пакет Park Assist + камера з оглядовістю 360°

Пакет персоналізації Black Pack
- Решітка радіатора, передня та задня емблема Peugeot, надпис "3008 Peugeot" з тонованого хрому

- Чорні вставки у передній та задній бампер

- Рейлінги та арки криші чорного кольору

- Оздоблення вікон та молдінгів з тонованого хрому

Пакет Безпека -> включає обладнання пакету Оглядовість +
- Активний круїз-контроль Stop&Go з обмежувачем швидкості

- Система розпізнавання дорожніх знаків з можливістю адаптації швидкості

- Система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху AEBS3

- Асистент утримання по центру смуги руху Lane Position Assist

- Адаптивне дальнє світло High Beam Assist

Преміум HiFi система FOCAL® 515 Вт.
- 4 динаміки, 4 високочастотні динаміки, центральний динамік, сабвуфер

- 12-канальний цифровий підсилювач

- Подвійні ламіновані передні бокові вікна (крім версій HYBRID4)

Двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю над сидіннями водія та переднього пасажира, зовнішні дзеркала заднього виду з LED проекцією 

логотипа Peugeot

Рейлінги сріблястого кольору

Легкосплавні колісні диски R18" Los Angeles шини Mud and snow 225/55  + малорозмірне запасне колесо

Рейлінги сріблястого кольору

Пакет персоналізації Black Pack
- Решітка радіатора, передня та задня емблема Peugeot, надпис "3008 Peugeot" з тонованого хрому

- Чорні вставки у передній та задній бампер

- Рейлінги та арки криші чорного кольору

- Оздоблення вікон та молдінгів з тонованого хрому

Дах автомобіля та корпус дзеркал заднього виду чорного кольору (несумісний з чорною фарбою 9VM0)

Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

Фарба металік (ТЕМНО-СИНІЙ SYM0)

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям
- ZHBO легкосплавні колісні диски R18" Los Angeles шини Mud and snow 225/55  

- HADC система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску з підйому

ЕКСТЕР'ЄР

Бездротова зарядка для мобільних телефонів + 2 USB (type A) для 2-го ряду сидіть

Преміум HiFi система FOCAL® 515 Вт.
- 4 динаміки, 4 високочастотні динаміки, центральний динамік, сабвуфер

- 12-канальний цифровий підсилювач

- Подвійні ламіновані передні бокові вікна (крім версій HYBRID4)

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Full LED передні світлодіодні ліхтарі головного світла з інтегрованим режимом протитуманних фар та функцією статичного направленого освітлення. 

Світлодіодні денні ходові вогні з інтегрованими вказівниками поворотів у формі "світлових ікол"

Claw Effect задні світлодіодні ліхтарі з динамічними вказівниками поворотів

МУЛЬТИМЕДІА

Навігаційна система, Сенсорний екран 10", радіоприймач, 4 динаміки, 2 високочастотні динаміки, USB роз'єми, Bluetooth,  Mirror Screen (Android Auto, 

Apple Car Play)

ВЕРСІЯ

https://cars.peugeot.ua/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_Range_PSARAN_Branding_SEA-SCQ_A_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail
https://to.peugeot.ua/lp/new-508/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_508_1PR8_Branding_SEA-SCQ_S_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail
https://to.peugeot.ua/lp/new-508/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_508_1PR8_Branding_SEA-SCQ_S_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail

