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YENİ PEUGEOT SUV 3008

PEUGEOT 3008 SUV avtomobili ilhamlanmış dizaynı ilə müasirlikdə 
yeni dövrün xəritəsini göstərir, hətta əvvəlkindən daha da 
zərifdir. Seçim gücü öhdəliyi sayəsində özünüzə qarışıq sürmədə 
59km WLTP diapazonuna və şəhərdə sürmədə 75km-ə qədər 
benzin, dizel və ya plug-in hibrid mühərrik seçmək azadlığı verin.

DİNAMİZM RUHDADIR
Yeni PEUGEOT SUV 3008 davamlılıq, estetika və dinamik dizayn 
arasında unikal balans təklif edən iddialı görünüş təqdim edir. Yeni 
ön dizayn modelə güclü şəxsiyyət verir. Cəsarətli və müasir 
dövrün başlanğıcını qoyan öz sinfinin ən iddialı modeli.



İNKİŞAF ETDİRİLMİŞ TƏCRÜBƏ
PEUGEOT 3008 SUV avtomobili sizi onun möhtəşəm interyerini 
ən yüksək səviyyəli, daha müasir PEUGEOT i-Cockpit®-də kəşf 
etməyə dəvət edir:

- Onun yığcam çoxfunksiyalı sükanı daha çox hissiyat və manevr imkanı təqdim 
edir .
- Onun 10 düymlük HD sensor ekranı müxtəlif rahatlıq funksiyalarına tez və 
intuitiv giriş imkanı vermək üçün zərif xrom örtüklü keçid açarlarına malikdir.
- Onun 12,3 düymlük rəqəmsal alətlər paneli yüksək keyfiyyətli ekrana malikdir. 
PLUG-IN HYBRID versiyalarında PEUGEOT i-Cockpit®-in alətlər paneli və sensor 
ekanı tam hibridə fokuslanmış mühit yaradır, beləliklə, məsələn, enerji i stifadəsi 
(elektrik və yanacaq) üzrə statistikanı rahatlıqla görə bilərsiniz.

RƏQƏMSAL ALƏTLƏR PANELİ

Hər zaman konfiqurasiya edilə bilən yüksək keyfiyyətli rəqəmsal sensor ekran aşağıdakılar 
haqqında məlumat verir:

- Sürmə rejimi: elektrik, idman, hibrid, 4WD
- Elektrikli sürüş və yanacaq istifadəsi diapazonu enerji ölçən vasitəsilə
enerjinin istifadəsi haqqında məlumat : CHARGE, ECO və POWER



10" HD EKRAN
PEUGEOT 3008 SUV plug-in hibridinin parametrik funksiyalarına və 
idarəetmə məlumatlarına daxil olmağa imkan verən 10 düymlük HD 
sensor ekranı vasitəsilə batareyanın doldurulmasını planlaşdıra 
bilərsiniz : hibrid sistemin nə etdiyini göstərən enerji axınları, elektrik 
və yanacaq sərfiyyatı statistikası, doldurma stansiyalarının yeri və 
bütün elektrik rejimində qət ediləcək məsafə doldurma 
konfiqurasiyası, e-saxlama funksiyasının aktivləşdirilməsi, sərnişin 
salonundakı temperatur parametrləri.
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ƏLAQƏ
Onun 10 düymlük HD sensor ekranı səslə idarə olunan qoşulmuş naviqasiya paketi ilə birlikdə multi-
toxunma texnologiyasına malikdir.PEUGEOT Connect xidməti TomTom Services tərəfindən cari 
nəqliyat vəziyyəti və sürət kameraları barədə sizə məlumat verir. M irror Screen funksiyası ilə siz Apple 
CarPlayTM və ya Android AutoTM ekosistemi ilə uyğun smartfonunuzdakı proqramlardan toxunma 
ekranında istifadə edə bilərsiniz.



SİMSİZ SMARTFON DOLDURULMASI
PEUGEOT 3008 SUV avtomobilindəki simsiz enerji doldurma sahəsi sizə iş ilə bağlı 
səfərlərinizdə smartfonunuzdan mükəmməl təhlükəsiz və fasiləsiz istifadə imkanı verir.

* Versiyadan asılı olaraq  standart və ya mövcud deyil.

EKSKLÜZİV ALCANTARA OTURACAQLAR
PEUGEOT 3008 plug- in SUV hibridinin interyeri orta TEP Mistral/Alcantara® 
Mistral eksklüziv bəzəyi ilə təchiz edilmişdir.



MÜHƏRRİK SEÇİMLƏRİ

Yeni PEUGEOT SUV 3008 müxtəlif güc alternativləri və yüksək səmərəlilik səviyyələrinə 
malik benzin və dizel mühərrikləri ilə üstün sürmə həzzini sizə təqdim edir.

Benzin mühərrik variantları: Dizel mühərrik variantları: 
BlueHDi 150 S&S EAT8- PureTech 180 S&S EAT6

Sükandan dəyişdirmə xüsusiyyətinə malik elektron idarə olunan EAT8 avtomatik sürətlər qutusu 
Quickshift texnologiyası sayəsində sürətli və hamar keçidləri təmin edir. Optimallaşdırılmış sürət 
keçidləri sürmə həzzini və rahatlığını yaxşılaşdırarkən, yanacağa qənaət və istifadəçi rahatlığına da 
töhfələr verir.

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR
PEUGEOT 3008 SUV-nin ən son versiya sürüş vasitələri bortda rahatlıq və 
təhlükəsizliyi daha da artırır və avtonom idarəetməyə kömək edir: təkmilləşdirilmiş yol 
nişanının tanınması sistemi, Drive Assist Plus paketi, Stop & Go funksiyası ilə "ACC" 
Adaptiv kruiz kontrolu, Parkinq yardımı, yol kənarlarının aşkarlanması ilə zolaqda 
saxlama yardımı, aktiv kor nöqtə aşkarlanması, bu dəstək sistemləri rahat sürücülük 
təklif etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

* Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.



TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ TUTUŞA NƏZARƏT
Advanced Grip Control optimallaşdırılmış çəkmə nəzarətindən, xüsusi təkərlərdən və Hill Assist enişi 
idarəetməsindən ibarət paketdir. Bu, yol tutuşunuzu ən çətin şərtlərə uyğunlaşdırmağa imkan verir: qar, 
palçıq və ya qum.
Yüksək performanslı PLUG-IN HYBRID4 versiyası, 4 təkər ötürücü ilə, yolda və ya çətin relyefdə daha 
çox hissiyat və təkmil çəkmə qabiliyyəti təklif edir və həmçinin Hill Assist eniş idarəetməsindən 
faydalanır. 

* Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.

GECƏ GÖRÜŞÜ
Gecə vaxtı infraqırmızı kamera ilə eksklüziv "Gecə Görünüşü" sistemi 
avtomobilin qarşısında 200 m-ə qədər məsafədə, fənərlərin əhatə 
dairəsindən kənarda piyadaların və ya heyvanların olmasını aşkar 
edəcək və sizi həyəcan siqnalı ilə xəbərdar edəcək. Piyadalar və ya 
velosipedçilər avtomobilin yaxınlığında olarsa, avtomatik təcili əyləc 
də işə salına bilər.

* Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.



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.




