2008

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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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

КЗАЛТИРАЩ SUV

ПРИТЕГАТЕЛНА СИЛА
Отличаващ се с вълнуващ дизайн и с избор
между бензинов, дизелов и електрически
двигател, PEUGEOT 2008 е SUV, който
предлага неочаквано изживяване зад
волана и впечатляващо качество на борда.
Експресивната предна част, характерният
светлинен подпис и хоризонталният
преден капак, допълнени от лайстни на
стъклата в блестящо черно и покрив в
цвят Black Diamond(1), подсилват неговия
активен и спортен дух.

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция
или не се предлага, в зависимост от версията.

АТЛЕТИЧНИ ЛИНИИ
С линии, които са едновременно плавни
и солидни, и с висок пътен просвет,
PEUGEOT 2008 SUV предлага щедър обем
и демонстрира впечатляваща мощност.
Неговият профил разкрива елегантни
форми, които му придават жизнен и
ярък стил, подсилен от 18-инчови джанти
с аеродинамична вложка(1).

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция
или не се предлага, в зависимост от версията.

ВНУШИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ
Внушителна и отличителна, предната част
на PEUGEOT 2008 SUV включва издадено
предно стъкло, подчертаващо елегантната
му и атлетична форма. Хоризонталният
преден капак включва широка хромирана
предна решетка, очертана от емблематичния
светлинен подпис с три черти с форма на следа
от ноктите на лъва, и Full LED(1) предни фарове,
които допълват модерния вид на автомобила.

(1)

Full Light Emitting Diode: Светоизлъчващите диоди използват
по-малко енергия и осигуряват по-мощно осветление.
Предлагат се в зависимост от версиите.

ИЗРАЗИТЕЛНА ЗАДНА ЧАСТ
Задната част на PEUGEOT 2008 SUV има
отличителен стил с напречната лента
в блестящо черно, спойлера и двойния
хромиран ауспух(1), които завършват
перфектно формата на автомобила.
Задната LED светлинна идентификация
на марката с трите черти с формата
на ноктите на лъва, светещи и денем,
и нощем, подсилват технологичната
мощ и видимостта на автомобила.

(1)

Предлага се в зависимост от типа двигател.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ

НОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

Линиите на PEUGEOT e-2008 SUV са изваяни, подобно на версиите

Открийте неочакваните усещания на 100% електрическото шофиране с незабавни реакции на двигателя

с двигател с вътрешно горене, запазвайки напълно обема на купето

и невероятно тиха работа. Насладете се на безпроблемно шофиране, с пробег до 345 км съгласно WLTP(2)

и багажника(1). Като отличителен знак на електрическите версии се

с нулеви CO2 емисии. Високофункционален, толкова лесен за управление в града, колкото и надежден

използва монограмът „e“, разположен пред основата на страничните

и безопасен извън него, PEUGEOT e-2008 SUV ви предлага свободата да пътувате където пожелаете,

огледала и на задната врата.

включително в зони с ограничен трафик.

(1)

Обем на багажника над подовото покритие.

(2)

Електрическият пробег може да варира в зависимост от реалните условия на употреба (като метеорологични условия и стил на шофиране).
CO2 емисии при смесен цикъл: 0 г във фаза на шофиране.

НТЕНЗИВНО
РЕЖИВЯВАН

PEUGEOT i-COCKPIT® 3D
Обогатете интерактивното си преживяване
зад волана с PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), който
предлага интуитивна ергономичност, компактен волан, 10-инчов HD(1) капацитивен
сензорен екран с гласово управление и
програмируемо 3D дигитално бордно табло(1).
В допълнение разполагате с безключово
стартиране на двигателя и безконтактно
заключване и отключване на вратите, което
се активира, като просто се приближите или
отдалечите от автомобила(2).

(1)

Стандартно оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

(2)

ADML Proximity (безключово стартиране на двигателя
и безконтактен достъп).
Стандартно оборудване, допълнителна опция
или не се предлага, в зависимост от версията.

ПОДОБРЕНИ РЕАКЦИИ
3D дигиталното бордно табло(1) извежда цялата информация,
необходима за шофирането, в полезрението на водача на две
програмируеми нива. Най-важната информация, като скорост и
предупреждения за безопасност, се прожектира като холограма,
за да привлече по-бързо вниманието на водача.

(1)

УЛТРАИНТЕЛИГЕНТНИЯТ SUV
Проследявайте пътуването си на 10-инчовия капацитивен HD сензорен екран(1) или на 3D дигиталното
бордно табло(2). Благодарение на 3D навигацията TomTom®(2) можете да планирате пътуванията си
и да проследите тяхната продължителност. Останете свързани, като възпроизведете любимите си
приложения от смартфона на сензорния екран чрез функцията Mirror Screen(3). Вашият смартфон се
зарежда индукционно в специално предназначената за това зона(4), разположена близо до вас на
централната конзола. Предоставени са и USB(5) портове за пътниците отпред и отзад.

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция или не се предлага, в зависимост от версията.

(2)

Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.

(3)

Налична като стандартно оборудване, функцията Mirror Screen ви позволява да възпроизведете приложенията от смартфона на сензорния екран.
Функцията Mirror Screen работи с Android Auto (за телефони с Android), Apple CarPlayTM (за телефони с iOS) или с технологията MirrorLink® (за смартфони
с Android, съвместими с MirrorLink®), при условие че имате договор за мобилен интернет. Само тези три сертифицирани приложения ще функционират
при спрял автомобил или по време на шофиране, което е приложимо. Някои функции са недостъпни по време на шофиране. 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 https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/mirror-screen/

(4)

Безжично зареждане чрез магнитна индукция. Предлага се стандартно или допълнително, в зависимост от нивото на оборудване.

(5)

До 4 USB порта тип A и C.

Стандартно оборудване или не се предлага,
в зависимост от версията.

ШИРОК ИЗГЛЕД

КОМФОРТ И ЕЛЕГАНТНОСТ

ЧИСТ ЗВУК ОТ FOCAL®

Широкият панорамен покрив(1) на PEUGEOT 2008 SUV

Настанете се в обгръщащите седалки с динамични линии(1)

Позволете на музиката, която обичате, да изпълни

осигурява изобилие от слънчева светлина в купето.

на PEUGEOT 2008 SUV, изработени от грижовно селектирани

пространството в PEUGEOT 2008 SUV чрез изключи-

Всички пътници, включително и тези на задните седалки,

висококачествени материали и с оригинални цветове.

телната първокласна аудиосистема Hi-Fi FOCAL®(1).

могат да му се насладят, като същевременно се любуват

Отпред те могат да са и отопляеми , с функция за масаж

10-те високоговорителя, разположени на различни

на качеството на звуковата изолация.

и електрически регулируеми(1).

места в купето, предоставят богата и динамична

(1)

(1)

музикална сцена за незабравими изживявания.
(1)

Допълнителна опция или не се предлага, в зависимост от версията.

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция или не се предлага, в зависимост
от нивото на оборудване. Функциите за масаж и електрическо управление се
предлагат само за седалката на водача.

(1)

FOCAL® е френска марка, световен лидер в производството на
висококачествени аудио решения. Предлага се според нивото
на оборудване и типа на двигателя.

ПРОСТОРЕН,
ЛЕСНОДОСТЪПЕН
БАГАЖНИК
С нисък праг и широк отвор, багажникът се
съчетава със сгъваема задна седалка, за да
ви предложи голям обем(1), регулируем спрямо
нуждите ви. Подът на багажника е на две нива.
Високата позиция ви позволява да товарите и
разтоварвате предмети бързо и лесно. В ниска
позиция обемът на багажника се увеличава.

(1)

В зависимост от оборудването и типа двигател обемът на
багажника предлага от 434 л VDA до 1467 л при сгъната
облегалка на задната седалка.

ИНТЕРИОРНО
ПРОСТРАНСТВО
Интериорното пространство е увеличено
максимално отзад, за да предложи по-голям
комфорт и повече място за всички пътници,
без да са забравени многобройните отделения
за съхранение в купето с удобен достъп.

UV ОТ НОВО
ОКОЛЕНИЕ

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПОЛУАВТОНОМНО ШОФИРАНЕ

УВЕЛИЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

PEUGEOT 2008 SUV е оборудван със системата PEUGEOT Drive Assist Plus(1), която

С технологията Аdvаnced Grip Control(1) можете да управлявате пътното поведение

осигурява полуавтономно шофиране. Със своята технология за позициониране

на вашия PEUGEOT 2008 SUV спрямо метеорологичните и пътните условия,

на автомобила в пътната лента

(2)

и адаптивен автопилот с функция Stop & Go ,
(3)

PEUGEOT 2008 SUV автоматично адаптира скоростта ви спрямо автомобила

като избирате един от трите режима(2). При стръмни склонове функцията
Hill Assist Descent Control(3) ви помага да контролирате скоростта си.

отпред, поддържайки безопасен спирачен път.

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция или не се предлага, в зависимост от версията.

(2)

Системата поддържа позицията в лентата, избрана от водача.

(3)

Система, която използва радар в средата на предната броня и камера в горната част на предното стъкло.

(1)

Специална система на задвижване.
Налична като допълнителна опция в зависимост от нивото на оборудване и типа двигател.

(2)

Пясък/кал/сняг

(3)

HADC: Hill Assist Descent Control (Помощ при движение по наклон).
Налична като допълнителна опция в зависимост от нивото на оборудване и типа двигател.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ВАШИЯ ПРОБЕГ
Изберете вашия режим на шофиране спрямо нуждите или желанията си от възможностите,
които ви предлага PEUGEOT e-2008 SUV:
• Eco: оптимизира автономията на батерията.
• Normal: оптимален комфорт за ежедневна употреба.
• Sport: предлага динамика и усещания, с мощност и максимален въртящ момент.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ СПИРАНЕ
Функцията Brake (спирачка за двигателя) може да бъде активирана, за да позволи
на автомобила да намали скоростта без натискане на педала на спирачката и да
спомага за зареждане на батерията.
Налични са два режима на спиране:
• умерено, за усещане, подобно на това в автомобил с двигател с вътрешно горене;
• увеличено, за намаляване на скоростта, контролирано от педала на газта.

ЪЛНУВАЩ ИЗБО

СВОБОДА НА ИЗБОРА
Дайте воля на желанията си и свободата
да избирате. Благодарение на модулната,
мултиенергийна платформа, проектирана
да отговаря на новите нужди и начини на
употреба, PEUGEOT 2008 SUV се предлага с
бензинов, дизелов или 100% електрически
двигател. Разработена с много строги
изисквания за олекотяване, икономия на
гориво и CO2 емисии, тази нова платформа
предлага високи показатели по отношение
на пътно поведение, маневреност, звуков
и топлинен комфорт с най-доброто ноу-хау
на марката. Специално оптимизирана
за електрическата версия, тя предлага
перфектен синтез на архитектура,
която напълно запазва купето и обема на
багажника(1) на вашия PEUGEOT 2008 SUV
и същевременно запазва присъщите
качества на моделите с марка PEUGEOT.

(1)

Обем на багажника над подовото покритие.

НАЕЛЕКТРИЗИРАЩО УСЕЩАНЕ
Изпитайте уникалното удоволствие от електрическото шофиране,
тихата работа и липсата на вибрации с PEUGEOT e-2008 SUV.
Двигателят с мощност 100 kW (136 к.с.) предлага незабавно ускорение
благодарение на моменталния въртящ момент от 260 Нм и предлага
усещане при шофиране, което е едновременно плавно и динамично.
Високоволтовата батерия има капацитет от 50 kWh(1), позволяващ
пробег до 345 км по WLTP(2), с нулеви CO2 емисии по време на шофиране.

(1)

Батерията има гаранция 8 години, или 160 000 км за 70% от своя заряден капацитет.

(2)

Електрическият пробег може да варира в зависимост от реалните условия
на употреба (като метеорологични условия и стил на шофиране).
CO2 емисии при смесен цикъл: 0 г във фаза на шофиране.

ЗАРЕЖДАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MYPEUGEOT®

Може лесно за зареждате вашия PEUGEOT e-2008 SUV като се възпозвате от наличните решения –

Възползвайте се от персонализирани услуги в реално време, синхронизирани с

от стандартен или усилен контакт в дома и офиса до обществени зарядни станции.

вашия акаунт, благодарение на безплатното приложение MyPEUGEOT®(1):

• 30 минути за възстановяване на 80% от батерията на бърза зарядна станция (100 kW);
• 7 часа и 30 минути за пълно зареждане от зарядна станция тип Wallbox (32 A)
с бордно зарядно устройство с максимална мощност 7,4 kW;
• 15 часа за пълно зареждане от стандартен контакт (8 A)
с бордно зарядно устройство с максимална мощност 3,7 kW.

• Следите статуса на вашия автомобил (данни за шофирането, локация);
• Имате бърз и лесен достъп до помощ;
• Отговаряте на изискванията за поддръжка и сервизно обслужване на вашия автомобил;
• Лесно наблюдавате зареждането на батерията и температурата в автомобила;
• Директно от вашия смартфон управлявате и планирате зареждането си по време
на ненатоварени часове.
Повече информация: https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/app/
(1)

Зависи от достъпа до мобилна мрежа.

БОГАТ ИЗБОР НА
ИКОНОМИЧНИ ДВИГАТЕЛИ
При версиите с двигател с вътрешно горене
можете да изберете мощни икономични
двигатели Euro 6, оборудвани с функцията
Stop&Start и с филтър за твърди частици.
Налични са 2 дизелови двигатели BlueHDi
и 4 бензинови двигатели PureTech(1).

РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ
(1)

Стойности съгласно WLTP (л/100 км):
Разход на гориво
от 4,5 до 6,2 в комбиниран цикъл,
от 4,9 до 8,1 при ниска скорост,
от 4,2 до 6,2 при средна скорост,
от 3,9 до 5,3 при висока скорост,
от 5,0 до 6,4 при много висока скорост.
CO2 емисии (комбиниран цикъл) съгласно WLTP:
от 118 до 141 (г/км)

Посочените стойности за разход на гориво и CO2 емисии отговарят на
изискванията на WLTP (Регламент на ЕС 2017/948). От 1 септември 2018 г.
новите автомобили преминават Световната хармонизирана процедура за
изпитване на леки превозни средства (WLTP). Това е нова, по-реалистична
процедура на изпитване, която измерва разхода на гориво и CO2 емисиите.
Процедурата WLTP напълно заменя стария тест, Нов европейски цикъл на
шофиране (NEDC). Тъй като условията на изпитване са по-реалистични,
разходът на гориво и CO2 емисиите, измерени съгласно процедурата WLTP,
в много случаи са по-високи от измерените съгласно процедурата NEDC.
Посочените стойности за разход на гориво и CO2 емисии може да варират
в зависимост от версиите и спецификациите, опциите и типа гуми.
Моля, свържете се с вашия търговски център за повече информация.
Научете повече на www.peugeot.bg.

ОБАВЕТЕ СВО
ИЧЕН СТИЛ

СПОРТНА ЕЛЕГАНТНОСТ
Качественият текстил за тапицериите(1) на
PEUGEOT 2008 SUV е избран изключително
внимателно. Всяко ниво на оборудване
ви предлага елегантен интериор със
съвременните цветови комбинации.

1. Тапицерия черен текстил Black Pneuma
2. Тапицерия текстил Cozy & TEP в черен цвят

(1)

Стандартно или допълнително оборудване,
или не се предлага в зависимост от версията.
Кожа и други материали: повече информация в
търговските центрове или на www.peugeot.bg.

3. Тапицерия текстил Capy & TEP в черен цвят
4. Тапицерия черна Alcantara® & TEP в черен цвят
5. Тапицерия черна кожа

ДЪЛГОТРАЕН БЛЯСЪК
Изберете от гамата ярки и впечатляващи 8 цвята(1),
предлагани с боя мат, металик, перла или трислоен лак.
Трите отличителни цвята на PEUGEOT 2008 SUV
Бял Banquise White(1)

Черен Perla Nera Black(1)

Светло сив Gris Artense(1)

Тъмно сив Gris Platinium(1)

подсилват енергията му: Rouge Elixir, Bleu Vertigo
и Orange Fusion(2).

Оранжев Orange Fusion(2)

Червен Rouge Elixir(1)

Син Bleu Vertigo(1)

(1)

Предлага се като допълнителна опция.

(2)

Предлага се като стандартно оборудване.

Бял перла Blanc Nacré(1)

АЕРОДИНАМИЧНО НАСТРОЕНИЕ
Джантите(1) на PEUGEOT 2008 SUV са балансирани и
стилни. Леки и аеродинамични, 18-инчовите джанти
спомагат за намаляване на разхода на гориво и CO2
емисиите, като същевременно подсилват спортния
му вид.

(1)

Стандартно оборудване, допълнителна опция
или не се предлага, в зависимост от версията.

Алуминиеви джанти 16” NOLITA
с двуцветни тасове в цвят
Onyx Black & Radiant Grey

Алуминиеви джанти 16” ELBORN
в цвят Anthra Grey
с блестящ лак

Алуминиеви джанти 17” SALAMANCA
с ефект "диамант" и цвят Onyx Black
с блестящ лак

Алуминиеви джанти 18” BUND
с ефект "диамант" и цвят Onyx Black
с блестящ лак и матирани елементи
в цвят Stormy Grey

Алуминиеви джанти 18” EVISSA
с ефект "диамант" и цвят Onyx Black
с лак в цвят Black Mist и елементи
в цвят Onyx Black

НАПРАВИ ЖИВОТА СИ
ПО-ЛЕСЕН
Избери от полезните и атрактивни
аксесоари, които са създадени,
за да подобрят допълнително вашия
комфорт и безопасност на борда на
PEUGEOT 2008 SUV.

1. Стойка за велосипед на покрива
2. Домашна зарядна станция
3. Детско столче
4. Напречен предпазител за кучета
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