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Dizaynı ilə öyünən və innovativ PEUGEOT i-Cockpit® 3D və yüksək 
səviyyəli texnologiyalarla təchiz edilən 2008 PEUGEOT SUV uzun sürmə 
təcrübəsi və kokpitdə inanılmaz komfort təklif edir. Seçim gücü 
öhdəliyimizlə səmərəli ICE və ya 345 km WLTP-ə qədər avtonomiyaya 
malik elektrik mühərriki ilə təchiz olunmuş PEUGEOT 2008 SUV 
avtomobilinizi seçin.
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SUV-UN YENİ ÖLÇÜSÜ.
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MƏĞRUR SUV

PEUGEOT 2008 SUV avtomobili su mavisi rəngi və möhkəm, 
eyni zamanda, yüksək klirensi olan xətləri ilə böyük həcm və 
ustün güc nümayiş etdirir.Onun məğrur ifadəli ön hissəsi, 
fərqli işıq işarələri, aerodinamik əlavə ilə işıqlandırılmış 18 
düymlük təkər diskləri (1) və parlaq qara pəncərə zolaqları ilə 
örtülmüş üfüqi kapotu və Qara Brilyant tavanı onun 
səmərəliliyini və idman görünüşünü artırır.

(1) Versiyadan asılı olaraq standart və ya istəyə bağlı olaraq mövcuddur və ya mövcud 
deyil.
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MÖHTƏŞƏM BİR VARLIQ

PEUGEOT 2008 SUV-nin cəsarətli və fərqləndirici ön hissəsi onun nazik və atletik 
formasını vurğulayan ön şüşəyə malikdir. O üfüqi kapot, emblematik üç dırnaqlı işıq 
xarakteristikası və müasir, şir aurasını tamamlayan Full LED faralar ilə təsvir edilən 

geniş, xrom radiator barmaqlığına malikdir . 

ARXA İŞIQLAR

PEUGEOT 2008 SUV-un dəstəklənən arxa hissəsi spoyler-küləklik ilə gücləndirilib. Xrom 
işlənmiş ikiqat səsboğucusu öz formasını mükəmməl şəkildə tamamlayır.Brendin imzası 
olan arxa LED işıqlarının 3 pəncəsi gecə-gündüz yanaraq, avtomobilin texnoloji cəsarətini 

və görüntünü artırır.

1) Mühərrik tiplərinə görə təklif oluna bilər.8 9



Q E Y R İ - A D İ  T Ə C R Ü B Ə  



(1) Standart olaraq verilir və ya versiyadan asılı olaraq mövcud deyil.

(1) Versiyaya görə dəyişir və ya seçim kimi mövcuddur.
(2) Versiyaya uyğun olaraq standart olaraq verilir.

PEUGEOT 3D i -COCKPIT®
PEUGEOT e-2008 SUV avtomobilinin göyərtəsində sürücülük təcrübənizlə bağlı bütün əsas 
məlumatlar 3D rəqəmsal alətlər paneli üzərində mövcuddur ki, bu da onu sürücülər üçün  
birbaşa görmə sahəsində əlçatan edir.
Bu məlumatlara daxildir:

• Sürmə rejimi: eko/normal/idman
• Enerji sayğacı vasitəsilə enerji istifadəsinin göstəricisi: 

CHARGE, ECO və POWER
• Təxirə salınmış sarj konfiqurasiyası və avtonom səviyyə
• Real vaxt rejimində avtomobilin istifadə statistikasını 

göstərən qrafika.

HƏR DETALDA MÜKƏMMƏLLİK

Peugeot SUV 2008-in interyeri üçün keyfiyyətli materiallar və orijinal tonlar diqqətlə seçilmişdir. Nəticə 
idman zərifliyi ilə yüksək səviyyəli dizaynın birləşməsi oldu. Parça, yarımdəri və ya Nappa dəri , qara 
tavan örtük və premium dəri sükan çarxı interyerin estetikasını yüksəldir. Yolsuzluq avtomobilinizin 
interyerini fərdiləşdirməyə nə deyirsiniz? Unutmayın ki, təklif olunan mümkün 8 rəngdən biri ilə 
avtomobil salonunda rahat mühit yarada bilərsiniz.
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TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ REFLEKSİYA

3D rəqəmsal alətlər paneli (1) iki səviyyəli oxuma səviyyəsinə görə, sıralanan və 
konfiqurasiya oluna bilən sürücünün görmə sahəsində sürücü üçün lazım olan bütün 

məlumatları göstərir. Sürət və təhlükəsizlik siqnalları kimi ən vacib məlumatlar sürücünün 
diqqətini daha tez cəlb etmək üçün holoqram üslubunda proqnozlaşdırılır.

(1)Standart olaraq mövcuddur və ya versiyadan asılı olaraq mövcud deyil.

ULTRA-AĞILLI SUV

TomTom Services tərəfindən təqdim olunan, sürət kameraları da daxil olmaqla, səsin tanınması 
sistemi ilə aktivləşdirilmiş naviqasiya paketi sayəsində səyahətinizi tam rahatlıqla izləyin.

Mirror Screen funksiyasından istifadə edərək sevimli smartfon proqramlarınızı sensor ekrana əks 
etdirməklə bağlı qalın. Smartfonunuz mərkəzi konsolun yaxınlığında yerləşən xüsusi yerləşdirmə 

sahəsində induksiya metodu ilə doldurula bilər. Ön və arxa sərnişinlər üçün USB kabel birləşmələri də 
təmin edilmişdir.
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GÜNƏŞ TAVANI

PEUGEOT 2008 SUV avtomobilindəki geniş günəşlik sərnişin salonunu bol 
günəş işığı ilə təmin edir. Arxa oturacaqlar da daxil olmaqla bütün sərnişinlər 

bundan həzz ala bilərlər.

TƏRTƏMİZ SƏS ÜÇÜN FOCAL® SƏS SİSTEMİ

Eksklüziv və premium Hi-Fi FOCAL® sisteminin aydınlığı ilə birləşən Peugeot SUV 2008-
də sevdiyiniz musiqiyə qulaq asmağa nə deyirsiniz?

Siz və sevdikləriniz üçün kokpitdə mərkəzi dinamika, 4 tweeter, 4 woofer və subwoofer 
də daxil olmaqla ümumi 10 dinamika yerləşdirilib. 

Bu sizə Hi-Fi təcrübəsinin hüdudlarını aşan zəngin, dərin və dinamik musiqi təcrübəsi 
təqdim edir.

(1) FOCAL, Hi-Fi həll yollarının tapılmasında dünya lideri olan Fransız brendidir. Versiyadan asılı olaraq seçim kimi təklif olunur.16 17



DAHA ÇOX YER

Sərnişin salonunda strateji olaraq yerləşdirilmiş müxtəlif saxlama bölmələrinin yeri dəyişilmədən, 
bütün sərnişinləriniz üçün daha çox rahatlıq və daha çox yer təklif etmək məqsədilə arxa hissədə 
daxili saxlama bölməsi maksimuma çatdırılıb . Səs izolyasiyasının keyfiyyətinə heyran olacaqsınız.

(1) Seçim kimi mövcuddur və ya versiyadan asılı olaraq mövcud deyil. Masaj və elektron idarəetmə funksiyaları yalnız sürücü 

oturacağına aiddir.

GENİŞ VƏ ƏLÇATAN BAQAJ

Aşağı eşik və geniş açılma ilə baqaj sahəsi arxaya bölünən oturacaq ilə birləşərək ehtiyaclarınıza 
uyğun olaraq tənzimlənən böyük nəqliyyat həcmi təklif edir. İki qatlı baqaj döşəməsi daha yüksək 
mövqeyə gətirildikdə yükləmə və boşaltma daha sürətli və asan olur. Aşağı vəziyyətdə yükləmə 
həcmi artır.

(1)  Baqaj bölməsi 434 litr (VDA) həcm təklif edir və arxa oturacağın arxası aşağı qatlanan halda 1496 
litrə qədər genişləndirilə bilər.

(2)  Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil..18 19



YENİ NƏSİL SUV



(1)

(2)

Xüsusi sürücülük sistemi. Versiyaya və mühərrik növünə görə 
seçim kimi təklif olunur. Qum, palçıq, qar.
YIK (HADC): təpədən eniş nəzarəti. Versiyaya və mühərrik növünə 
görə mövcuddur.

YARI-AVTONOM REJİM

PEUGEOT 2008 kompakt SUV avtomobili yarı avtonom təcrübə təmin etmək üçün PEUGEOT Drive 
Assist Plus(1) texnologiyasını özündə birləşdirir. Zolaqların izlənməsi sistemi (2) və Stop & Go (3) 
funksiyasına malik adaptiv sürət tənzimləyicisi ilə o, təhlükəsizlik məsafəsini qoruyaraq sürətinizi 
avtomatik olaraq qarşıdakı avtomobilə uyğunlaşdırır.

(2)Standart olaraq verilir və ya versiyadan asılı olaraq mövcud deyil.
(3)Sistem sürücü tərəfindən seçilmiş zolaq mövqeyini saxlayır.
(3) Sistem ön bamperin ortasında yerləşən radardan və ön şüşənin üstündəki kameradan istifadə edir.

TUTUŞA NƏZARƏT

Advanced Grip Control (1) texnologiyası ilə siz PEUGEOT 2008 SUV avtomobilinizin yol 
tutuşunu şərtlərə uyğun olaraq üç rejimdən birini seçərək sürətinizi tənzimləyə bilərsiniz: 

qum, palçıq və qar.
Siz həmçinin təpə eniş nəzarəti köməkçisi (2) ilə dik yamaclarda sürətinizi sürətinizi 

tənzimləyə bilərsiniz.
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HƏYƏCANVERİCİ SEÇİM



SEÇİM GÜCÜ

Sizə uyğun olan mühərriki seçin:

- Elektrikli model ilə CO2 emissiyaları olmadan istədiyiniz 
yerdə, o cümlədən nəqliyyatın məhdudlaşdırıldığı yerlərdə 
sərbəst hərəkətdən həzz alın. Mühərrikin ani fırlanma 
anının kəskin sürətlənməsindən və səssiz və hamar 
sürüşdən zövq alın. Stop&Start funksiyası ilə təchiz 
edilmiş yüksək performanslı və səmərəli Euro 6 
mühərrikləri arasından seçim edə bilərsiniz .
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• NEDC(1) dəyərləri: yanacaq sərfiyyatı: 3,7 - 4,8 qarışıq istifadə, 3,3 - 4,2 şəhərdənkənar və 4,3 - 5,8 şəhər, NEDC (l / 100 km) - CO2
emissiyaları (qarışıq), NEDC: 98 - 109 (q/km).

(1) Yanacaq sərfiyyatı və CO2 emissiya dəyərləri yeni WLTP tənzimləməsindən (AB qaydaları 2017/948) istifadə edilməklə 
hesablanır və dəyərlər digər avtomobillərlə müqayisə hesablanır və dəyərlər digər avtomobillərlə müqayisə üçün NEDC-
yə çevrilir.
Əl avə məlumat üçün satış nöqtənizlə əlaqə saxlayın. Bu dəyərlər yol şəraitini, sürücülük tərzini, avadanlıq və seçimləri 
nəzərə almır və müxtəlif təkərlərə görə dəyişə bilər.

YÜKSƏK SƏMƏRƏLİ MÜHƏRRİK SEÇİMLƏRİ
Stop&Start funksiyası ilə təchiz edilmiş yüksək performanslı və səmərəli Euro 
6 mühərrikləri arasından seçim edə bilərsiniz.

AXICI VƏ SƏLİS BİR SÜRMƏ

Möhtəşəm elektron keçid dizaynı ilə çevik və sürətli EAT8 8-
pilləli avtomatik transmissiya elektron şəkildə idarə olunur və 
sükan çarxında ötürmə düymələrinə malikdir. Quickshift 
texnologiyası ilə xüsusilə aşağı sürətlərdə inkişaf etmiş sürmə 
rahatlığı ilə hamar keçidləri təmin edir.

(1)  Effektiv avtomatik transmissiya 8 mühərrik növü üçün də mövcuddu28 29



Ö Z  T O X U N U Ş U N U Z U  Ə L A V Ə  E D İ N



1 - Baqaj hovuzu
2 - Dam üstü velosiped 
daşıyıcısı 
3 - İtlər üçün qoruyucu 
barmaqlıq 
4 - Uşaq oturacaqları

HƏYATINIZI ASANLAŞDIRIN

Bu faydalı və dəbli aksessuarlar Peugeot SUV 2008-də rahatlığınızı 
və təhlükəsizliyinizi daha da artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Siz bu aksesuarları dilerinizdən və veb saytımızdan tapa bilərsiniz. 
www.peugeot.az
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İDMAN ZƏRİFLİYİ

Peugeot SUV 2008-in daxili döşəməsi üçün 
keyfiyyətli parçalar diqqətlə seçilmişdir.
Hər bir döşəmə sizə mövcud rəng 
kombinasiyaları ilə zərif atmosfer təqdim edir.

1. Pneuma qara parça
2. Traxx Boz parça və 
Mavi yarım dəri
3. Capy parça və Qara 
Yarı dəri
4. Nappa dəri döşəmə
5. Döşəmə

1 2
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(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.
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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.




