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НОВИЙ КРОСОВЕР PEUGEOT 2008



1. 31. 2

Понад 200 років PEUGEOT безперестанно поважав французькі 

традиції якості та винахідливості у виробництві автомобілів. Сьогодні 

PEUGEOT більше, ніж будь-коли, орієнтований на проєктування 

витончених та стильних автомобілів, що надають водіям чуттєвий 

досвід, який виходить за межі звичайного керування, та підсилює його. 

Ми працювали над кожною деталлю, від ергономіки до матеріалів 

та системи підключення, щоб запропонувати Вам більш інтуїтивний 

досвід керування. Найважливіше для нас — Ваша свобода вибору, 

адже люди були і завжди будуть нашим основним орієнтиром.
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1. 51. 4

КРОСОВЕР НОВОГО  РІВНЯ



1. 71. 6

СИЛА ТЯЖІННЯ

Разом з хижим і водночас витонченим силуетом та високим 

кліренсом новий PEUGEOT 2008 пропонує просторий салон  

і максимальну потужність.

Завдяки рельєфним та плавним лініям кузова автомобіль має 

динамічний та вишуканий вигляд. Виразна передня частина, 

фірмовий світловий підпис, 17-дюймові колісні диски і дах  

чорного кольору(1) підкреслюють його спортивний вигляд.

(1) Залежно від версії.



1. 91. 8

ЗАЯВІТЬ ПРО СЕБЕ ЩЕ БІЛЬШ ПОМІТНИЙ

Рельєфний капот з широкою хромованою решіткою в комбінації з фірмовим світловим підписом, що нагадує слід від кігтів лева,  

і фарами Full LED(1), створюють погляд хижака. 

Задню частину нового PEUGEOT доповнено спойлером і подвійною хромованою вихлопною трубою(1). Усе це робить форму 

кросовера досконалою. До того ж виразні задні LED-ліхтарі, що нагадують слід від кігтів лева і запалюються вдень та вночі, 

підкреслюють технологічність автомобіля і роблять його ще більш помітним на дорозі.

(1) Full LED: світлодіоди, що використовують менше енергії та забезпечують більш потужне освітлення. Залежно від комплектації. (1) Залежно від комплектації.



1. 111. 10

НОВИЙ 3D PEUGEOT i-COCKPIT® ДОСКОНА ЛИЙ

Збагатіть свій досвід інтерактивного водіння за допомогою PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1): інтуїтивно зрозуміла 

ергономіка, компактне кермо, сенсорний HD-екран (7 або 10 дюймів) з підтримкою голосових команд. 

Скористайтесь можливістю безконтактного запуску двигуна, блокування/розблокування дверей ключем  

у кишені(2), що активується простим наближенням або віддаленням від автомобіля.

Оздоблення інтер’єру нового кросовера PEUGEOT 2008 обрано з турботою про якість та спортивну елегантність. В ньому 

вміло поєднуються матеріали та оригінальні відтінки. Оздоблення вишуканими матеріалами, Alcantara®(1) або шкіряна 

оббивка(2), дах чорного кольору(1) та повноцінне шкіряне кермо(1) підвищують високу естетику кросовера. Ви можете 

налаштувати власну атмосферу, обравши один з восьми запропонованих  для покращення інтер’єру кольорів освітлення(1).

(1) Залежно від комплектації.
(2) ADML Proximity (Система доступу і запуску автомобіля без ключа). Залежно від комплектації.

(1) Залежно від комплектації.
(2) Залежно від комплектації.



1. 131. 12

ДОСКОНА ЛА ЧУТЛИВІСТЬ НАДРОЗУМНИЙ КРОСОВЕР

3D цифрова панель приладів(1) відображає всю необхідну інформацію. Cистема навігації та допомоги керування 

автомобілем знаходиться у полі зору водія, відповідно до двох рівнів відображення інформації. До того ж її також 

можна налаштувати під себе. Найголовніша інформація, як-от попередження про перевищення швидкості або 

наближення іншого автомобіля, відображається в голографічному стилі, щоб швидше привернути увагу водія.

(1) Залежно від комплектації.

(1)Залежно від комплектації. (2)Залежно від комплектації. (3)Доступна як стандартна функція Mirror Screen дозволяє відображати додатки зі смартфона на сенсорному екрані. Функція 
Mirror Screen сумісна з Android Auto (для смартфонів із системою Android), Apple CarPlayTM (для смартфонів із системою iOS) за наявністю на смартфоні сплаченої підписки та інтернет-
з’єднання. Тільки ці три сертифіковані додатки працюватимуть належним чином під час кермування та стаціонарного положення автомобіля. Деякі типи безкоштовного контенту  
на смартфоні потребуватимуть платної підписки на еквівалентний контент у сертифікованих Android Auto, Apple CarPlayTM.Дізнайтеся більше на офіційному сайті Peugeot. (4)Бездротове 
зарядження за допомогою магнітної індукції. Залежно від комплектації. (5)До 4-х підключень USB типу A і C.

Відстежуйте свою подорож на сенсорному HD екрані(1) або на 3D панелі приладів(2). Транслюйте улюблені додатки  

на сенсорний екран за допомогою функції Mirror Screen(3). До того ж Ваш смартфон може заряджатися безконтактно у спеціально відведеному 

для цього місці(4), розташованому поруч з вами на центральній консолі. USB-порти(5) також передбачені для пасажирів попереду та позаду.



1. 151. 14

ШИРОКИЙ КУТ ОГЛЯДУ ЧИСТОТА ЗВУКУ

Панорамний люк(1) нового кросовера PEUGEOT 2008 забезпечує проникнення сонячного світла у салон. Всі пасажири,  

в тому числі на задніх сидіннях, можуть насолоджуватися променями сонця.

Нехай улюблена музика заповнить простір нового кросовера PEUGEOT 2008. Відчуйте чистоту звучання завдяки ексклюзивній преміумсистемі 

Hi-Fi Focal®(1). 10 динаміків, що включають центральну колонку, 4 твітери, 4 вуфери і сабвуфер, наповнюють салон потужним, якісним  

і динамічним звучанням, що виходить за межі можливостей вбудованого Hi-Fi.

(1)Залежно від комплектації. (1) Focal – французький бренд, світовий лідер у виробництві високоточних рішень. Випускається відповідно до комплектації та типу двигуна.



1. 171. 16

МІСТКИЙ І ЗРУЧНИЙ БАГАЖНИЙ ВІДСІК

Багажний відсік оснащено низьким порогом, при цьому кришка багажника відкривається достатньо широко. Його простір поєднується  

з відкидними задніми сидіннями і регулюється відповідно до Ваших потреб. Двопозиційна підлога у верхньому положенні дозволяє швидко 

і легко завантажувати і вивантажувати речі, а в нижньому — суттєво збільшувати його об’єм.

(1)В залежності від комплектації та типу двигуна обсяг багажного відділення становить від 434 літрів VDA до 1467 літрів зі складеними спинками заднього сидіння.

КОМФОРТ ТА ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР

Насолоджуйтеся зручними сидіннями з динамічними лініями(1) у новому кросовері PEUGEOT 2008. Передні сидіння можуть  

мати підігрів(1), функцію масажу(1) та електронне управління(1). Внутрішній простір авто збільшено, щоб забезпечити більше комфорту  

для ваших пасажирів попереду та позаду. Ми не забули і про різноманітні відсіки для зберігання речей у салоні.  

До того ж в автомобілі наявна високоякісна звукоізоляція.

(1)Залежно від комплектації. Функції масажу та електронного управління пропонуються лише для сидіння водія.



1. 191. 18

КРОСОВЕР НОВОГО  ПОКОЛІННЯ



1. 211. 20

РОЗКРИЙТЕ СВІЙ ПОТЕНЦІА Л

За допомогою технології Advanced Grip Control(1) керування кросовером PEUGEOT 2008 адаптується відповідно  

до погодних та дорожніх умов. Вам лише необхідно обрати один з трьох режимів(2). До того ж система контролю під 

час спуску Hill Assist допомагає контролювати швидкість на крутих схилах(3).

(1)Спеціальна система приводу. Залежно від комплектації.
(2)Пісок, багнюка, сніг.

(3)HADC: Система контролю під час спуску. Залежно від комплектації.

НАСОЛОД ЖУЙТЕСЬ НАЙСУЧАСНІШИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

Новий кросовер PEUGEOT 2008 оснащений новітньою технологією PEUGEOT Drive Assist Plus(1), що забезпечує відчуття «напівавтопілота». 

Завдяки системі утримання в смузі руху(2) та адаптивному круїз-контролю з функцією Stop & Go(3) кросовер автоматично підлаштовує швидкість 

відносно автомобіля попереду, зберігаючи безпечну відстань гальмування.

(1)Залежно від комплектації.
(2)Система дозволяє утримувати автомобіль в обраній смузі руху.

(3)Система, що використовує датчики, вбудовані в центр переднього бампера, і камеру, що розташована у верхній частині лобового скла.



1. 231. 22

ВРА Ж А ЮЧИЙ ВИБІР



1. 251. 24

СВОБОДА ВИБОРУ

Дайте волю своїм бажанням і відчуйте свободу вибору.

Завдяки новій модульній multi-energy платформі, призначеній для 

задоволення різних потреб, новий кросовер PEUGEOT 2008 став 

доступним у бензиновому та дизельному варіантах.

Ця платформа розроблена за найсуворішими вимогами щодо 

освітлення, зниження витрат пального та викидів CO2. Ефективність  

та керованість, маневреність, акустичний і кліматичний комфорт 

забезпечують найкращі ноу-хау нашого бренда.



1. 271. 26

1)Новий стандарт викидів EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC), що набув чинності 1 вересня 2019 року.
СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО2

• Оцінка WLTP(1): витрата пального 4,5 – 6,2 в комбінованому циклі, 
4,9 – 8,1 на низькій швидкості, 4,2 – 6,2 на середній швидкості, 3,9 – 5,3 на високій швидкості і 5 – 6,4 на дуже високій 
швидкості WLTP (л /100 км) — викиди CO2 (комбіновані) WLTP: 118 –141 (г / км). (1)Зазначені параметри споживан-
ня пального та викидів CO2 відповідають сертифікації WLTP (Регламент ЄС 2017/948). З 1 вересня 2018 року нові 
транспортні засоби проходять Всесвітню гармонізовану процедуру тестування легкових транспортних засобів (WLTP). 
Це нова, більш реалістична процедура тестування, що вимірює витрати пального та рівень викидів CO2. Процеду-
ра WLTP повністю замінює старий тест — Новий європейський цикл водіння (NEDC). Оскільки умови випробувань  

є більш реалістичними, витрата пального та викиди CO2, виміряні за процедурою WLTP, у багатьох ви-
падках вищі, ніж ті, що зафіксовані за NEDC. Зазначене споживання пального та викидів CO2 можуть 
залежати від моделей, технічних характеристик, комплектацій та типів шин. Для отримання додаткової 

інформації зверніться до торгової точки. Дізнайтеся більше на веб-сайті peugeot.ua • Оцінки NEDC(2): Споживання 
пального: 3,6 – 5 у комбінованому циклі, 3,3 – 4,5 у позаміських поїздках та 4,2 – 5,8 у міських (л / 100 км) — викиди 
CO2 (комбіновані): від 96 до113 (г / км). (2)Показники споживання пального та викиди СО2 обчислюються за допо-
могою нового регламенту WLTP (Регламент ЄС 2017/948), а показники були перетворені в NEDC для порівняння  
з іншими автомобілями. Для отримання додаткової інформації зверніться до торгової точки. Оцінки  
не враховують дорожні умови, стиль водіння, тип шин, обладнання та параметри. Для отримання більш  
детальної інформації про споживання пального та викиди CO2, зверніться до практичного посібника 
«Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs» (фран-
цузькою мовою), доступного безкоштовно у торгових точках або у французькому управлінні навколишнім 
середовищем та енергоносіями, ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 
2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) або за адресою http://www.carlabelling.ademe.fr/

ШИРОКИЙ ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ДВИГУНІВ СПОКІЙНИЙ ДРАЙВ

Новий кросовер PEUGEOT 2008 оснащено потужними двигунами Euro 6(1): дизельним BlueHDi або бензиновими PureTech. Максимально ефективна 8-ступінчаста автоматична коробка передач EAT8(1) має 

перемикачі на кермі та електронне управління приводом. Оснащена технологією 

Quickshift(2), вона забезпечує плавне перемикання передач та гарантує покращений 

комфорт керування, особливо на низьких швидкостях.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Доступна залежно від типу двигуна.
(2) Технологія швидких, плавних змін передач.



1. 291. 28

ДОД А Й СВІЙ В Л АСНИЙ ДОТИК



1. 311. 30

СПОРТИВНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Довершіть новий PEUGEOT 2008 якісним 

оздоблення салону. Ретельно підібрані 

рішення дозволять втілити у життя Ваше 

власне бачення елегантності. 

1. Тканина Pneuma Black 
2. Тканина Traxx Grey & Blue TEP
3. Тканина Capy & Black TEP
4. Чорна шкіра NAPPA

(1)Залежно від комплектації.

1

3

4

2



1. 331. 32

ТРИВА ЛИЙ БЛИСК 

АЕРОДИНАМІЧНИЙ НАСТРІЙ

Від Вашого PEUGEOT 2008 не відірвати погляд! Обирайте покриття для 

тривалого блиску: емаль, металік, багатошаровий металік або перламутр. 

Обирайте міцні та стильні диски для 

Вашого нового PEUGEOT 2008. 

(1)Залежно від комплектації.
(2)Доступно у комплектації стандарт.

(1)Залежно від комплектації.

16-дюймові легкосплавні диски  
ELBORN

БІЛА емаль(1) ЧОРНИЙ металік(1) СТАЛЬНИЙ металік(1) ПЛАТИНОВИЙ металік(1)

ПОМАРАНЧЕВИЙ металік(2) ЧЕРВОНИЙ металік(1) СИНІЙ перламутр(1) БІЛИЙ перламутр(1)

17-дюймові легкосплавні диски
SALAMANCA



1. 351. 34 Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками Peugeot.

t.

Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.

ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ Peugeot
Фірмові аксесуари Peugeot створені спеціально для кожної моделі бренда без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. 
Крім того, всі аксесуари різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Сервіс і піклування про Ваш Peugeot
Будь ласка, зверніться до сервісної 
книжки для контролю технічного 
обслуговування Вашого нового 
Peugeot 2008 і перегляньте графік 
проходження ТО.
Фінансування від спеціалістів
Фінансування Peugeot Financial Services 
пропонує широкий вибір гнучких, 
зрозумілих і вигідних програм для 
простої та швидкої купівлі автомобіля. 
Спеціалісти фінансового відділу 
Peugeot Financial Services допомо-
жуть обрати найкращий варіант 
і нададуть друкований розрахунок 
усіх необхідних платежів. 

Допомога в дорозі Peugeot ASSISTANCE
Всі нові автомобілі Peugeot автоматично 
отримують сервіс допомоги в дорозі Peugeot 
Assistance. Цей сервіс покриває всі несправ-
ності та неприємності, що можуть трапитися 
з Вашим автомобілем, і працює протягом 
24 годин на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів 
на рік. Сервіс допомоги в дорозі Peugeot 
Assistance працює в Україні. До нього 
входять швидкий ремонт у дорозі; ева-
к уація до найближчої офіційної СТО; 
автомобіль на підміну, якщо швидкий 
ремонт немож ливий; консультаційні 
послуги і т. д. Даний сервіс працює про-
тягом дії основної гарантії, проте його 
дію можна подовжити за допомогою 
сервісного Договору.

Гарантія від виробника
Кожен Новий Peugeot 2008 має гарантію 3 роки.  
Крім того, покупець автомобіля може додатково  
придбати Сервісний договір, що передбачає

 безкоштовне усунення несправностей
 протягом дії Договору або до досягнення
 певного пробігу. Тобто цей договір є сер-

вісною послугою, аналогічною до гарантії.
 У такий спосіб, загальний термін гарантії 

на автомобіль може сягати 5 років з об-
меженням по пробігу до 100 000 км. Також

 автомобілі мають гарантію 12 років від
 наскрізної корозії кузова та 2 роки гарантії 

на лакофарбове покриття. Звертайтеся
 у дилерську мережу Peugeot щодо деталь-

ніших умов гарантії.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ

ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА, 
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

 
 

Коли Ви обираєте Peugeot, будьте певні, що Ваш автомобіль спроєктовано та побудовано для багаторічної безвідмовної 
служби. Як власник автомобіля Peugeot Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній 
сервісній мережі Peugeot. Будьте певні, тут є спеціалісти, які вислухають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко 
й ефективно її усунуть. Ці професіонали мають необхідну кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання Peugeot 
та використовують лише оригінальні запчастини Peugeot. 
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