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Qətiyyətli və yüksək səviyyəli yeni PEUGEOT 308-in 
yüksək cəlbediciliyi xarakterinin gücü və dinamizmi ilə 
sizi valeh edir. Onun yeni Peugeot i-Cockpit® interyer 
dizaynı sükan arxasında təcrübənizi artırmağa kömək 
edir.Bizim seçim gücü öhdəliyimiz sayəsində, özünüzə 
benzin, dizel və ya qarışıq sürmədə 60 km-ə qədər, 
şəhərdə isə 74 km-ə qədər WLTP 
(ümumdünya harmonikləşdirilmiş yüngül vasitə sınaq 
proseduru) diapazonuna malik plug-in hibrid 
mühərriklə təchiz edilmiş kompakt sedanınızı seçmə 
azadlığı verin: hetçbek haqqında daha çox öyrənmək 
üçün indi bütün PEUGEOT 308 rəylərini kəşf edin.

DİZAYN
PEUGEOT i-Cockpit® 
İDARƏETMƏ SÜRÜŞ İMKANI 
MÜHƏRRİK SEÇİMİ
ŞARJ ETMƏ  
FƏRDİLƏŞDİRMƏ 
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HEYRƏTAMİZ XARAKTER
Yeni PEUGEOT 308, qətiyyətlə ən yüksək səviyyəli dizaynı ilə güclü 
xarakter və dinamikliyi ilə sizi cəlb edir. Hər anı sizin anınıza çevirmək 
üçün siz yeni PEUGEOT i-Cockpit®-in innovativ və mükafatlandırıcı 
texnologiyalarına və onun səmərəli plug-in hibrid benzin və ya dizel 
mühərrikləri çeşidinə arxalana bilərsiniz.

CAZİBƏ QÜVVƏSİ
Siz ilk baxışdan təbii, yüksək səviyyəli yeni 
PEUGEOT 308-in güclü cəlbediciliyinə heyran 
olacaqsınız. O, tarix və ultra müasirliyi özündə 
birləşdirən brendin əbədi təzahürü olan yeni 
PEUGEOT nişanını özündə əks etdirən dünyada ilk 
avtomobildir. Müasir yazı tipinə malik olan bu 
emblem radiator barmaqlığında əzəmətlə əks 
olunub.Yeni görünüşündən xəbər verən ön hissə 
və kapot 308 monoqramdır. 
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CƏSARƏTLİ DİZAYN
Yeni PEUGEOT 308-in heyrətamiz silueti 
hər baxımdan dinamikdir. Onun cəsarətli 
nisbətlərə malik parlaq, atletik xətləri 
güclü şəxsiyyəti vurğulayır:

• Böyük radiator barmaqlığının iddialı 
şaquliliyi uzun kapotla davam edir.

• Arxa hissə “əzələli” və güclüdür, onun 
aerodinamikası aşağı endirilmiş dam xətti 
ilə gücləndirilir. O, görünüşcə daha 
böyükdür, təkərlərinin üzərində möhkəm 
oturur.

• Fərqli və sadələşdirilmiş profili onun 
atletik görünüşünü ortaya çıxarır .
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ÖN FARALAR
Ultra kompakt ön işıqlandırma imzası 
qətiyyətlə müasir və yüksək 
texnologiyalıdır. Zərifliyi güclə birləşdirən 
ön faralar yeni PEUGEOT 308-in 
dinamizmini və xarakterini qeyd edir. Ön 
bamperdə dişli formalı gündüz işıqları ilə 
işə salınan kəsilmiş və incə olan farlar LED 
texnologiyasından və ya PEUGEOT Matrix 
LED texnologiyasından faydalanır.

(1) Standart olaraq mövcuddur.
(2) GT/GT Pack versiyalarında standart olaraq mövcuddur.

ARXA FARALAR
Yüksək texnologiyalı və müasir arxa 
işıqlandırma imzası ultra kompakt tam 
LED işıqları və ya 3D tam LED işıqları, 
xüsusi pəncədən pəncəyə (claw-to-claw) 
işıqlandırma sistemi ilə müşayiət olunur.

(1) Standart olaraq mövcuddur.
(2) GT/GT Pack versiyalarında standart olaraq 

mövcuddur.
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YENİ PEUGEOT i-COCKPIT® 
TƏCRÜBƏSİ

Yeni, qətiyyətli, erqonomik və intuitiv 
PEUGEOT i -Cockpit® sürüş zamanınızı 
keyfiyyətli keçirmək üçün diqqətlə hazırlanmış 
bütün funksiyalara asan əlçatanlıq təklif edir. 
Bütün idarə etmələri mərkəzləşdirən yeni, yığcam 
qızdırılan sükan, yeni rəqəmsal 3D holoqrafik 
alətlər paneli. Paylaşılan təcrübə üçün PEUGEOT i 
-Cockpit® təcrübəsindən sərnişinlər də yararlana 
bilir:
Yeni intuitiv və fərdiləşdirilə bilən çoxpəncərəli 
toxunma ekranı və yeni virtual i-dəyişmə 
düymələri.

Çoxsaylı saxlama yerləri olan yeni mərkəzi konsol.

(1) Standart olaraq mövcuddur.
(2) Versiyadan asılı olaraq standart, istəyə bağlı və ya 

mövcud deyil.
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Kondisioneri tənzimləmək üçün qısa yollara toxunun,telefon 
kontaktları və ya radio stansiyaları.

İSTİFADƏÇİ RAHATLIĞINI 
ARTIRMAQ ÜÇÜN DİZAYN VƏ 
TEXNOLOGİYA
Sürücü üçün vacib olan bütün məlumatlar yeni 
alətlər panelində göstərilir.
 Göz səviyyəsində yerləşən bu alət paneli Active 
Pack səviyyəsindən 10 düymlük rəqəmsal ekranı 
özündə birləşdirir və ya 3D i -Cockpit® ilə üçüncü 
ölçüyə keçir.
Tam konfiqurasiya edilə bilən və fərdiləşdirilə bilən 
alətlər paneli bir neçə ekran rejiminə malikdir 
(naviqasiya, radio/media, sürücüyə yardım, enerji 
axını və s.).



SMARTFON KİMİ
10 düymlük HD sensor ekranı tam və asanlıqla fərdiləşdirilə bilər. “Widget” və qısa 
yollar (shortcuts) vasitəsilə çoxlu pəncərə rejimində (multi-window mode) ekranın 
istifadəsi çox asan və planşet kimidir. Yeni PEUGEOT 308 tam tənzimlənə bilən virtual 
i-toggles (1)-lara malikdir. Mərkəzi ekranla üzbəüz yerləşərək, seqmentdə yeganə olan
estetika və texnologiyanı təmin edirlər. Rahatlıq və təhlükəsizlik üçün hər bir i-toggle
mərkəzi ekranda ən çox istifadə edilən proqram və ya funksiyalar (seçilmiş təyinat
nöqtəsi, hava proqnozu, sevimli telefon əlaqəsi, radio tezlik) fərdiləşdirilə bilən sensor
qısayoluna sahibdir.

(1) Modeldən asılı olaraq birmənalı mövcuddur və ya mövcud deyil - kondisioner, telefon kontaktları və ya hətta radio 
tezliklərini tənzimləmək üçün sensor qısa yollar.

ERQONOMİKA XİDMƏTİNDƏ TEXNOLOGİYA
Sürücü üçün vacib olan bütün məlumatlar yeni alətlər panelində göstərilir. Göz səviyyəsində 
yerləşən bu panel Active Pack kimi 10 düymlük rəqəmsal ekranı özündə birləşdirir və ya i-
Cockpit 3D® (1) vasitəsilə 3D ölçüyə keçə bilir. Tamamilə tənzimlənə və fərdiləşdirilə bilən bir 
neçə displey rejiminə (naviqasiya, radio/media, idarəetməyə kömək (driving aids) vasitələri, 
enerji axını malikdir və onlar sükanın solunda yerləşən düymədən dəyişdirilə bilər. 

(1)Modeldən asılı olaraq standart, istəyə bağlı və ya mövcud deyil.
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HƏR ZAMAN QOŞULU 
Yeni PEUGEOT i-Cockpit® intuitiv və qoşulu (connected) ən yeni PEUGEOT i-Connect Advanced (1) məlumat-əyləncə sisteminin açılışını edir. 
Avtomatik xəritə yeniləmələri də daxil olmaqla dilin təbii səs tanıma özəlliyinə sahib qoşulu naviqasiya paketi (2) ilə tam rahatlıqla səyahət edin. 
TomTom® və canlı tı xac və TomTom xi dmətləri tərəfindən təhlükəli zonalar(3). Smartfonunuzu simsiz  şarj edin(4), simsiz Mirror Link(5) 
funksiyasından istifadə edərək smartfon proqramlarınızı dublikatlaşdırın, profilinizi müəyyənləşdirin və ekran, əhvalınız və parametr seçimlərinizi 
(8 profilə qədər) yaddaşda saxlayın. Nəhayət, qoşulmuş xidmətlərə, həmçinin yaddaşda olan sənəd və tutoriallara asan keçid əldə edin. 

(1) Modellərdən asılı olaraq standart və ya mövcud deyil. (2) Təyinat nöqtələrinə əsasən mövcuddur. (3) TomTom® xidmətləri bütün əsas idarəetmə hadisələrinin real vaxt rejimində göstərilməsinə imkan 
verir: canlı tıxac hərəkəti, yanacaqdoldurma məntəqələri, avtomobil dayanacaqları, hava proqnozu, yerli ərazidə axtarış və TomTom xidmətləri tərəfindən təhlükəli zonalar (ölkə qanunvericiliyindən asılı 
olaraq). Bütün bu xidmətlərə abunəlik 3 il müddətində qüvvədə qalır və sonra onlayn uzadıla və ya yenilənə bilir (ödənişli). (4) İQ standartına uyğun cihazlar üçün simsiz şarj olunma – modeldən asılı 
olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil. (5) Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq və ya mövcud deyil. Yalnız Android AutoTM və Apple CarPlayTM sertifikatlı proqramlar 
situasiyadan asılı olaraq stasionar halda və avtomobil idarə edərkən işləyəcək. Avtomobil idarə edərkən, müvafiq proqramların bəzi funksiyaları bloklanacaq. Smartfonunuzla ödənişsiz əldə edilə bilən 
bəzi tətbiqləri istifadə edə bilmək üçün Android AutoTM sertifikatlı və ya ödənişli Apple CarPlayTM sertifikatlı ekvivalent proqrama ödənişli abunəlik tələb olunur. Tələbdən asılı olaraq Mirror Link 
funksiyası mobil və internet paketinə malik olmaq şərtilə Android AutoTM (Android smartfonlar üçün) və ya Apple CarPlayTM (İOS smartfonları üçün) vasitəsilə idarə olunur. Ölkənizdəki PEUGEOT 
saytında daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. 

YENİ MƏRKƏZİ İDARƏETMƏ PANELİ
Mürəkkəb dizayna malik mərkəzi idarəetmə paneli ox vasitəsilə 
avtomobilin sürücü tərəfindəki bütün dinamik idarəetmə 
vasitələrini bir yerdə cəmləşdirir. Ox, smartfonun simsiz şarj 
olunması (1) üçün ayrılan hissəyə qədər uzanır. Beləliklə, 
idarəetmə panelinin sərnişinlərə açıq olan bütün digər hissələri 
tamamilə saxlama üçün nəzərdə tutulub: stəkan qoymaq üçün 2 
yer, dirsək altındakı böyük hissə də daxil olmaqla 34 litrə qədər 
saxlama imkanı. 

(1) İQ standartına uyğun cihazlar üçün induktiv (simsiz) şarj olma. 
Modeldən asılı olaraq standart, istəyə əsasən və ya mövcud deyil.
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ANLIQ RAHATLIQ
İçəridə atmosfer isti və rahatdır:

• LED işıqlandırmanı seçimlərinizə uyğun olaraq 
fərdiləşdirin (8 rəng seçimi).

• FOCAL® Premium Hi-Fi Sistemi (1) ilə 
sensasiyalı səs keyfiyyətindən zövq alın

• Rahatlıqla səyahət edin. HKS (havanın 
keyfiyyəti sistemi)  (AQS) sistemi (2) avtomatik 
havalandırmanı aktivləşdirməyə qadirdir. O, 
hava təmizləmə sistemi olan təmiz kabin (3) ilə 
tamamlanır. Havanın keyfiyyəti mərkəzi 
sensor ekranda göstərilir.

• 8 kiçik cib və 5 tənzimləmə proqramı ilə 10 
nöqtədə qızdırıla bilən(3) və masajlı(1) örtülə 
bilən ön oturacaqların erqonomikası və 
rahatlığından həzz alın. Oturacaqlar AGR
(German Back Health Label) örtüklü etiket 
daşıyır.

(1) Modeldən asılı olaraq standart, istəkdən asılı olaraq 
və ya mövcud deyil.

(2) Allure modellərində mövcuddur.
(3) Modeldən asılı olaraq standart və ya istəkdən asılı 

olaraq dəyişir. 



HƏR ZAMANKİNDƏN 
DAHA ÇOX SÜRÜŞ HƏZZİ

Yeni PEUGEOT 308 rahatlığınızı və 
təhlükəsizliyinizi artırmaq üçün çoxsaylı 
sürücülük və manevr yardım sistemləri ilə 
təchiz edilmişdir, xüsusən:

• Yeni 180° yüksək dəqiqlikli arxa 
görüntü kamerası

• Dörd kamera ilə 360° parkinq 
yardımı

•  Uzun məsafəli kor nöqtə 
monitorinqi

Yarım avtonom sürüş zamanı sizə kömək 
edir:
• Stop&Go funksiyası ilə adaptiv 

səyahət nəzarəti
• Aktiv zolaq saxlama yardımı

(1)Hər zamankindən daha çox sürücülük həzzi.
(2)Versiyadan asılı olaraq standart olaraq mövcuddur 

və ya mövcud deyil.
(3)Versiyadan asılı olaraq standart, istəyə bağlı və ya mövcud deyil.
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MÜHƏRRİKLƏR
ŞARJ EDİLƏN (PLUG-IN) 
HİBRİDLƏR

Yeni PEUGEOT 308 PLUG-IN HYBRID iki Plug-in 
Hybrid 180 e-EAT8 FWD(1) və Plug-in Hybrid 
225 e-EAT8 FWD(2) mühərrikləri ilə güc və 
səmərəliliyi özündə birləşdirir. Nümunəvi 
idarəetmə və öz sinfində ən yaxşı sürücülük 
rahatlığı təmin edən istilik və elektrik enerjisinin 
birləşməsi ilə təqdim olunan yeni idarəetmə 
hisslərini kəşf edin. Siz həmçinin qarışıq 
(mixed) idarəetmə zamanı 59 km-dən 60 km-ə 
qədər (3) (AER mixte WLTP) və şəhərdə (3) 69 
km-dən 74 km-ə qədər (EAER urbain WLTP) 
məsafəni 100% elektrik təcrübəsi üçün 
optimallaşdırılmış batareyadan faydalana 
bilərsiniz. 

(1) Qarışıq CO₂ emissiyaları: hər km-ə 24 qr C0₂
(2) Qarışıq CO₂ emissiyaları: hər km-ə 26 qr C0₂ 
(3) (AER mixte WLTP) və şəhərdə (3) 69 km-dən 74 km-ə qədər 

(EAER urbain WLTP) məsafəni 100% elektrik təcrübəsi üçün 
optimallaşdırılmış batareyadan faydala bilərsiniz. 

Avadanlığın keyfiyyətindən və səviyyəsindən asılı olaraq elektrik 
rejimində PEUGEOT 308 PLUG-IN HYBRID seriyasının WLTP 
sertifikatı : qarışıq (mixed) idarəetmə zamanı 59 km-dən 60 km-
ə qədər (3) (AER mixte WLTP) və şəhərdə (3) 69 km-dən 74 km-ə 
qədər (EAER urbain WLTP). 1 sentyabr 2018 -ci il tarixindən 
sertifikatlaşdırılmış nəqliyyat vasitələri ilə WLTP dövrünə uyğun 
dəyərlər əsasında 2 yanvar 2022-ci ilə qədər yeniləndi. Bu 
dəyərlər müqayisə məqsədləri üçün göstərilir. Vacibdir: 
batareyaya qənaət avtomobilin istifadə şərtlərindən (sürücülük 
tərzi, sürət, ümumi çəki və s.), müəyyən avadanlıqların 
istifadəsindən (kondisioner, istilik və s.), təkərlərin növündən, 
yolun vəziyyətindən, hava şəraitindən və s. asılı olaraq çox 
dəyişə bilir. 
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BATAREYAYA QƏNAƏTİ 
OPTİMALLAŞDIRIN
Ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılmış müxtəlif idarəetmə rejimləri 
var: 

• Elektrik: 135 km/saat sürətə qədər 100%-lıq elektrik 
enerjidən (1) istifadə.

• Hibrid: enerjinin istifadəsini optimallaşdırmaq üçün 
alternativ elektrikli və DYM idarəetmə.

• Sport: maksimal dinamik performans üçün DYM və 
elektrik mühərriklərinin bütün gücünün səfərbər edilməsi.

1) Elektrik rejimi şərtlərdən asılı olaraq avtomobil işə 
salındıqda standart olaraq aktivləşdirilmiş rejimdir.

ƏYLƏC ZAMANI BATAREYAYA QƏNAƏT

Regenerativ əyləc ayağı qaldırarkən əyləc və yavaşlama 
fazalarında mövcud olan enerjini bərpa edir (DYM modellərdə 
adətən enerji itirilir). Bu hərəkət yüksək gərginlikli batareyanı 
qismən doldurur və onun elektrik modunda batareyaya qənaəti 
artırır. Avtomobilin əyləc pedalına basmadan yavaşlamasına 
imkan vermək üçün əyləc (Brake) funksiyası aktivləşdirilə bilər. 
O, mühərrik əyləc rolunu görərək akkumulyatoru doldurur. 

1
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ŞƏXSİ ŞARJ ETMƏ
Siz yeni PEUGEOT 308 PLUG-IN•HYBRID -in akkumulyatorunu tam doldura bilərsiniz : 

PEUGEOT təhlil etmək və evinizdə Wall Box terminalının quraşdırılması üçün müvafiq 
həll yollarını təklif etmək üçün ZEborne tərəfdaşını seçdi(3).

(1) Bir fazalı bortda (board) şarj cihazı ilə (3,7 kVt).
(2) İstəyə əsasən bir fazalı (7,4 kVt) bortda şarj cihazı ilə.
(3) Satış nöqtələrindəki şərtlər.

•3 saat 55 dəqiqədə(1) Legrand tipli rozetkada (16A, 220V).
•3 saat 25 dəqiqədə(1) gücləndirilmiş Wall Box tipli rozetkada ( 16A).
•1 saat 40 dəqiqədə(2) Wall Box tipli şarj stansiyasında (32A)



MyPeugeot® və Free2Move tərəfindən təklif olunan 
xidmətlər sayəsində siz heç vaxt plug-in hibrid 
avtomobilinizi idarə etməkdə bu qədər sərbəst 
olmamışdınız.

UZAQDAN İDARƏETMƏ 

Birbaşa smartfonunuzdan istifadə edərək şarjınızı idarə edin 
və planlaşdırın. Siz həmçinin avtomobilin temperaturunu da 
idarə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün: www.peugeot.az

MYPEUGEOT® MOBİL TƏTBİQİ 
Ödənişsiz mobil tətbiq sayəsində real vaxt rejimində 
hesabınızla sinxronlaşdırılmış və fərdiləşdirilmiş 
xidmətlərdən yararlanın. 

•MyPeugeot®(1) : Avtomobilinizin vəziyyətinə (sürücü məlumatları,
ərazi (location) ) nəzarət edin
•Asanlıqla və tez kömək əldə edin
•Avtomobilinizin texniki xidmətlərini idarə edin
•Avtomobilinizin salonunun temperaturunu və batareyanın
doldurulmasını asanlıqla idarə edin
•Qeyri-pik saatlarda şarjınızı birbaşa smartfonunuzdan idarə edin
və planlaşdırın.

Ətraflı məlumat üçün : 

www.peugeot.az

(1)Mobil şəbəkəyə çıxışı olmaq şərtilə.

AVTOMOBİLİMİ ŞARJ ET
Free2Move-dan Charge My Car(1) vasitəsilə ictimai 
enerji doldurma stansiyalarına daxil olmaq üçün 
sadə həll yolunu seçin. Ətraflı məlumat 
üçün :www.peugeot.az

1)Ödənişli xidmətlər

1
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(1)YANACAQ SƏRFİYYATI VƏ CO2 EMİSSİYALARI
WLTP dəyərləri: yanacaq sərfiyyatı qarışıq idarəetmə (mixed) zamanı 4,3-dən 5,6-a qədər, aşağı sürətdə 5-dən 6,5-ə qədər, orta sürətdə 5,00-dan 5,4-ə 
qədər, yüksək sürətdə 3,8-dən 4,8-ə qədər və çox yüksək WLTP (l/100 km) sürətində 4,6 ilə 5,8 aralığındadır. CO2 emissiyaları - (qarışıq) WLTP : 114 -dən 
124-ə (q/km) qədər. Göstərilən yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiya dəyərləri WLTP sertifikatına uyğundur (Aİ qaydaları 2017/948). 1 sentyabr 2018-ci il 
tarixindən etibarən yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiyalarının ölçülməsi üçün yeni, daha real sınaq proseduru olan qlobal miqyasda uyğunlaşdırılmış 
yüngül yük maşınlarının (WLTP) sınaq proseduru əsasında yeni avtomobil modelləri təsdiq edilmişdir. Bu WLTP proseduru, əvvəllər istifadə edilmiş sınaq 
proseduru olan Avropa yeni idarəetmə dövrünü (NEDC) tamamilə əvəz edir. Test şərtləri daha real olduğundan, WLTP proseduruna uyğun olaraq ölçülən 
yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiyaları bir çox hallarda NEDC proseduruna uyğun olaraq ölçülənlərdən daha yüksəkdir. Yanacaq sərfiyyatı və CO2

emissiya dəyərləri xüsusi avadanlıqlar, seçimlər və təkər növlərinə görə dəyişə bilər. Əlavə məlumat üçün satış məntəqənizlə əlaqə saxlayın. 

(2) Təkmilləşdirilmiş yanacaq sərfiyyatı, idarəetmə həzzi və yüksək səviyyəli performans təklif edən mühərriklər. 

(3)EAT8: effektiv avtomatik transmissiya 8 - 8 pilləli avtomatik sürət 
qutusu.

PURETECH & BlueHDi MÜHƏRRİKLƏRİ
Yeni PEUGEOT 308 6-pilləli mexaniki sürət qutusu və ya 8-pilləli avtomatik EAT8 (3) ilə 
birləşdirilə bilən geniş çeşiddə ən son nəsil €6(2) DYM mühərriklər (1), Puretech benzin 
və BlueHDi Diesel ilə təchiz olunub. Hamısı Stop&Start ilə təchiz edilmiş bu fərqli 
mühərriklər performansı, idarə oluna bilən yanacaq sərfiyyatını və idarəetmə həzzini 
özündə cəmləşdirir.
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ZÖVQOXŞAYAN
İnteryer örtük seçimlərimiz, müasir xəz parça, texniki tor, 
alkantara (süni dəri), naxışlı dəri və rəngli nappa dəri ilə isti 
və zərif atmosfer yaradın.

* İstəyə əsasən dəri və digər materiallar : dəri haqqında məlumat üçün satış 
nöqtələrində və ya www.peugeot.az saytında mövcud texniki xüsusiyyətlərə nəzər 
yetirin.

1. Renze üçkomponentli parça örtük (1) 
2. Mi-TEP Mistral/Falgo parça örtük(2) 
3. Mi-TEP Mistral/Alcantara Fraxx Trikotaj örtük (3) 
4. Mistral Nappa dəri örtük (5)
5. Mavi Naboo Nappa dəri örtük(4)
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(1) Active Pack modellərində mövcuddur.
(2) Active Pack modellərinin Allure/Allure Pack versiyasında standart olaraq 

və seçim kimi mövcuddur. 
(3) GT/GT Pack versiyalarında standart olaraq mövcuddur.
(4) GT/GT Pack versiyalarında seçim kimi mövcuddur.
(5) Allure/Allure PacK/GT/GT Pack versiyalarında seçim kimi mövcuddur.

1

3
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2
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16 düymlük BERGEN alüminium təkər örtüyü  (1) 16 düymlük AUCKLAND yüngül lehimli disk (2) 17 düymlük CALGARY yüngül lehimli disk (3) 17 düymlük HALONG  yüngül lehimli disk (4) 18 düymlük KAMAKURA yüngül lehimli disk (5) 18 düymlük PORTLAND yüngül lehimli disk (6).

Vert Olivine(1) (Zeytun Yaşılı)  

Gris Artense(2) (Artense Boz) 

Rouge Elixir(2) (Eleksir Qırmızısı) Blanc Banquise ( 3) (Buz Ağı) 

Noir Perla Nera(2) ( Mirvari Qarası) Blanc Nacré(2) (Mirvari Ağı).

Bleu Vertigo(2) (Mavi) 

RƏNG ÇALARINI 
TƏNZİMLƏYİN
Yeddi premium rəng palitrası 
arasından birini seçin.

Ödənişsiz rəng. (2) İstəyə əsasən.(3) GT və GT 
Pack versiyalarında mövcud deyil.

HAMISINA UYĞUN 
Sizin yeni PEUGEOT 308-iniz daha çox 
zəriflik və fərdilik üçün 16, 17 və ya 18 
düymlük qapaqlar və yüngül lehimli disklər 
ilə təchiz edilmişdir. 

(1) PureTech 110 S&S BVM6 mühərrikində mövcuddur.
(2) Active Pack modelində mövcuddur.
(3) Allure modelində mövcuddur.
(4) Allure Pack modelində mövcuddur. 
(5) GT modelində mövcuddur.
(6) GT Pack modelində mövcuddur.

2

1



AKSESSUARLAR
İstifadədə asan, möhkəm, rahat.
Yeni 308/308 PLUG-IN HYBRID avtomobilinizi 
təchiz etmək və qorumaq üçün geniş 
çeşiddə aksessuarlar təklif edir.

1. Dam üstü velosiped daşıma imkanı
2. Baqaj
3. İtlər üçün qoruyucu barmaqlıq
4. Damüstü baqaj
5. Yan pərdələr
6. Arxa pəncərə pərdələri
7. Alətsiz çıxarıla bilən qoşqu hissəsi

6 7
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1. Su qabı
2. 2 dəyişdirilə bilən qayışa malik dalğıc qol saatı
3. Samsonite ortaq brendli C-Lite kabin çamadanı
4. Şişmə (puffer) gödəkçə
5. Gödəkçə
6. 3D yaddaş aksessuarı (telefon və kart qabı)
7. 3D yaddaş aksessuarı (eynək qabı)

1 6

2 3

4 5 7
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YENİ 308 LIFESTYLE
Yeni 308 dünyasından ilhamlanan Lifestyle məhsulları 
kolleksiyasını kəşf edin. PEUGEOT Lifestyle haqqında 
ətraflı məlumatı https://peugeot.az saytında tapa 
bilərsiniz :
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B A Ş D A N  S O N A D Ə K  S İ Z İ N L Ə .  

ŞƏBƏKƏ VƏ XİDMƏTLƏR

Peugeot seçmək: geniş xidmət şəbəkəsindən 
faydalanaraq, gözəl qarşılama, peşəkarlıq, aparat 
məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətinin sizi sevindirməsi 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, ehtiyaclarınızı 
anlayan və effektiv cavab verən bir mütəxəssislə 
əlaqə saxladığınızdan əmin olacaqsınız. 
Uzunmüddətli bir əməkdaşlıq üçün daha yaxşı hansı 
inam göstəricisi ola bilər?

SİZİN RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

ISTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ

Peugeot-da keyfiyyət həm də həyat tərzidir. 
Fransada, qərbi Avropa ölkələrində və Azərbaycanda 
(2), yeni avtomobiliniz istehsal xətalarına qarşı heç bir 
sürüş məhdudiyyəti olmadan 2 il müddətində ehtiyat 
hissələri və iş keyfiyyəti zəmanət altındadır. Boya 
istehsalçısının zəmanəti minik avtomobilləri üçün 3 
ildir. İstehsalçının paslanmaya qarşı zəmanəti minik 
avtomobilləri üçün 12 ildir.

PEUGEOT XİDMƏT MÜQAVİLƏLƏRİ

Zəmanətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əl avə 
baxış and texniki baxış rahat sürücülük təcrübəsi 
üçün üç unikal və şəxsi formuldur. Problem 
yarandıqda yardımdan bərpaya, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən texniki xidmətə qədər 
avtomobilinizə müdaxilə səviyyəsini siz seçirsiniz və 
həmişə Peugeot keyfiyyət zəmanətindən 
faydalanırsınız. Azad dünyanın qapıları isə sözün əsl 
mənasında üzünüzə açılır.

PEUGEOT SATIŞDAN SONRA XİDMƏT

Avtomobilinizə Peugeot şəbəkəsində texniki xidmət 
göstərilməsi Peugeot-da uyğun hissələrdən istifadə 
edərək keyfiyyətli xidmət göstərən peşəkarların 
zəmanətidir. Peugeot-un bütün seriyalarını tanıyan və 
daim ən son texnologiyalar üzrə təlim keçən ekspert 
mexanik, texnik və kuzov ustası dəstəyi verilir. 
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar və 
alətlər, Peugeot zəmanəti bütün Peugeot şəbəkəsində 
bir illik ehtiyat hissələri və peşəkar ustalıq deməkdir. 
Hər bir avtomobil üçün İstehsalçının spesifikasiyasına, 
təmir prosesinə və Peugeot tərəfindən tənzimlənən 
standartlara uyğun ehtiyat hissələri seçimi ciddi 
şəkildə tətbiq edilir. Boya və digər seçimlər 
istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq, aşınmaya 
qarşı zəmanətin qorunması ilə təklif olunur.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN

PEUGEOT BUTİKİ

Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Peugeot 
orijinal aksesuarlarının və avadanlıqlarının zəngin 
çeşidi. Özünüzə və ya yaxınlarınıza hədiyyə etmək 
üçün Peugeot imic məhsulları palitrası üçün 
www.peugeot.az ünvanına da baxın.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot-nu onlayn kəşf edin, bizim ünvana klikləyin: 
www.peugeot.az 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Peugeot Azərbaycan şirkəti avtomobilinizdə həyata 
keçirilən satış sonrası xidmətdən sonrakı günlərdə 
sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Suallara cavab verməklə siz 
Peugeot xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
töhfə verə bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN

Peugeot şəbəkəsi aşağıdakı təcrübələr vasitəsilə 
gündəlik həyatda ətraf mühiti daha yaxşı qorumağa 
çalışır:

- Tullantıları növlərinə və təhlükə dərəcəsinə görə 
ayırır və toplanmasını təmin etməklə müvafiq 
emal bölmələrinə yönləndirir.

- Tullantıların ideal şəkildə istifadə edilməsini və ən 
yaxşı şəraitdə utilizasiyasını təmin etmək üçün 
administrasiya (6) tərəfindən müvafiq qaydada 
icazə verilmiş xidmət təminatçılarına toplama və 
emal xidmətləri göstərir.

- Ciddi təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə və ya 
əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz əvəzedicilərdən 
istifadə etməklə kimyəvi məhsulların istifadəsi ilə 
bağlı riskləri nəzarət altında saxlayır.

- Sizə Peugeot standart ehtiyat hissələri(7) və ya 
texnika(8) çeşidli qulluq vasitələri kimi ətraf 
mühitin mühafizəsi həllərini təklif edir.




