НОВИЙ PEUGEOT 301

Зміст:
PEUGEOT завжди дотримується європейських традицій
найвищої якості та інноваційності у виробництві.
Сьогодні ми спрямовуємо всі наші зусилля на створення
автомобілей, які забезпечують водія новими відчуттями

за кермом. Ергономічність, матеріали, смарт-можливості –
ми продумали кожну деталь, щоб зробити кермування
більш інтуїтивним.
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МІСТО ВІДКРИЄТЬСЯ ВАМ ПО-НОВОМУ

В І Д Ч У Й Т Е

Р І З Н И Ц Ю

Н Е Й М О В І Р Н І

В Р А Ж Е Н Н Я

У новому PEUGEOT 301 втілені всі особливості фірмового стилю PEUGEOT. Характер автомобіля

Пріорітетна елегантність автомобіля реалізована в його хромованих елементах –

підкреслений в оновленій передній частині з вертикальною радіаторною решіткою, разючим

приємному доповненні до сучасних легких ліній нового PEUGEOT 301. На підтвер-

бампером і рельєфним капотом. Нові легкосплавні диски та силует лева на радіаторній решітці

дження власної досконалості PEUGEOT 301 має виграшну комбінацію з переднього

підтверджують, що Ви за кермом автомобіля, готового заволодіти дорогою.

денного LED-підсвічування та задніх смуг у формі кігтів.
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ВНУТРІШНЯ ВИРАЗНІСТЬ

М А Й Б У Т Н Є

В Ж Е

С Ь О Г О Д Н І

Д И З А Й Н

М А Й Б У Т Н Ь О Г О

Із панеллю приладів нового PEUGEOT 301 майбутнє відкривається прямо перед Вашими очима.

Внутрішнє оздоблення нового PEUGEOT 301 відображає дизайнерські

Ви будете вражені чистотою зображення на новому білому матричному дисплеї*. Він повністю

традиції PEUGEOT. В їхній основі унікальний стиль як основний принцип

оновлений для підкреслення сучасності автомобіля та гармонійної інтеграції 7" сенсорного екрану*.

і ергономічність, доповнена високоякісними матеріалами.

Активуйте будь-яку функцію всього лише одним дотиком.
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* Стандартна, додаткова або недоступна опція в залежності від комплектації.
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В ОТОЧЕННІ СМАРТ-МОЖЛИВОСТЕЙ

У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Розлабтеся та насолоджуйтеся дорогою. Автомобіль обладаний великим 7-дюймовим сенсорним
екраном із вбудованою 3D-навігацією* та камерою заднього огляду* для додаткового задоволення
під час кермування. Також у Вашому розпорядженні автоматична коробка передач EAT6,
яка робить кермування інтуїтивним і перетворює Ваші поїздки на приємні прогулянки.

Інтерфейс Вашого смартфону відображається на сенсорному екрані* автомобіля завдяки функції Mirror Screen Triple Play**.
Технології Bluetooth і USB* дозволяють миттєво встановити зв’язок між вашим смартфоном і панеллю приладів нового PEUGEOT 301.
Функція Mirror Screen працюватиме належним чином через технологію MirrorLink® (для смартфонів з операційними
системами Android, Blackberry або Windows і підтримкою MirrorLink®), через Apple CarPlay™ (для смартфонів із системою iOS),
через Android Auto (для смартфонів із системою Android) за наявністю на смартфоні сплаченої підписки та Інтернет-з’єднання.
* Додаткова опція, або недоступна, в залежності від комплектації.
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*Додаткова опція, або недоступна, в залежності від комплектації.

** ТІЛЬКИ СЕРТИФІКОВАНІ ДОДАТКИ MIRRORLINK®, APPLE CARPLAYTM АБО ANDROID AUTO ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ
ПІД ЧАС КЕРМУВАННЯ ТА СТАЦІОНАРНОГО ПОЛОЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ. ПІД ЧАС КЕРМУВАННЯ ДЕЯКІ ФУНЦКІЇ ЗАЗНАЧЕНИХ ДОДАТКІВ
ДЕАКТИВУЮТЬСЯ. ДЕЯКІ ТИПИ БЕЗКОШТОВНОГО КОНТЕНТУ НА ВАШОМУ СМАРТФОНІ ПОТРЕБУВАТИМУТЬ ПЛАТНОЇ ПІДПИСКИ
НА ЕКВІВАЛЕНТНИЙ КОНТЕНТ В СЕРТИФІКОВАНИХ MIRRORLINK®, APPLE CARPLAY™ АБО ANDROID AUTO APP.
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К О М Ф О Р Т

Я К

С Т И Л Ь

Ж И Т Т Я

З Р А З К О В А

У Н І В Е Р С А Л Ь Н І С Т Ь

Влаштовуйтеся зручніше. Комфортний салон нового PEUGEOT 301 вміщує

Новий PEUGEOT 301 адаптується до Ваших потреб. Положення модульних

до 5 осіб. Автомобіль також обладнаний автоматичним клімат-контролем*

задніх сидінь можна налаштовувати для Вашої зручності в конфігураціях

для забезпечення якісно нового рівня Ваших поїздок.

2/3 та 1/3. Також користуйтеся перевагами просторого місткого багажника.
PEUGEOT 301 – це універсальний автомобіль, комфортний для кожного.
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* Наявність залежить від комплектації.
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Н ОВЕ УЯВЛЕН Н Я ПРО КЕРМУ В А Н Н Я

ДИНАМІКА

В

КОЖНІЙ

ДЕТАЛІ

Куди б Ви не прямували, новий PEUGEOT 301 супроводжує кожен Ваш рух. Відчуйте ефективність
і динаміку технолоній PEUGEOT на дорозі. Складнощі кермування залишилися в минулому
з автоматичною КПП EAT6 і двигуном VTi потужністю 115 к.с. і об’ємом 1.6 л.
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ОПТИМАЛЬНА

БЕЗПЕКА

Завдяки обладнанню для активного та пасивного захисту
Ви можете кермувати в повному спокої. Камера заднього виду*,
система динамічного контролю стабільності ESP*, система
попередження випадкового замкнення дверей*, подушки безпеки,
2- та 3-контактні ремені безпеки на задньому сидінні*,
система кріплень Isofix*: Ви оточені належним рівнем безпеки.
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* Стандартна, додаткова або недоступна опція в залежності від комплектації

Двигун PureTech 82 об’ємом 1.2 л
5-ступінчата механічна коробка перемикання швидкостей

5-ступінчата механічна коробка перемикання швидкостей

Максимальний крутний момент Н-м

Максимальний крутний момент Н-м:

117/2750

230/1750

Витрати пального в місті л/100 км*:

6.0

Витрати пального в місті л/100 км*:

4.9

Витрати пального за містом л/100 км*:

4.3

Витрати пального за містом л/100 км*:

3.9

4.9

Змішані витрати пального л/100 км*:

Змішані витрати пального л/100 км*:
Викиди CO2 (г/км):
* Відповідно до директив 99/100/ UE
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Двигун HDi 92 об’ємом 1.6 л

138

Викиди CO2 (г/км):

4.3
112

* Відповідно до директив 99/100/ UE

ЗА МЕЖАМИ ОЧІКУВАНЬ

МАЙБУТНЄ ПОПЕРЕДУ

Ви будете вражені досконалою продуктивністю нового PEUGEOT 301.

Випробуйте новий двигун PureTech 82 об’ємом 1.2 л. У ньому поєдналися комфорт і потужність.

Вам доступна ціла низка конфігурацій сучаних двигунів, щоб перетворити ваші щоденні поїздки

Також завдяки дизельному двигуну HDi 92 ви можете контролювати споживання пального

на зручні подорожі. Обирайте двигуни PureTech або HDi.

без шкоди для ходових характеристик.
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РОЗКІШ

ВИБОРУ
2

5

3

6

4

7

Зробіть Ваш новий PEUGEOT 301 повністю індивідуальним
до останньої деталі. Змінюйте лінії Вашого автомобіля
за допомогою колісних дисків. Підсильте ефектність
із хромованими протитуманними фарами або додайте спойлер,
щоб погляди перехожих зверталися на Вас, куди б Ви не прямували.

1. Система допомоги при паркуванні та протиугінна сигналізація
2. Сталеві поперечні дуги багажника даху
3. Передній бризковик
4. Килим багажника
5. Чохли на сидіння
6. Задній бризковик
7. Комплект ворсових килимків
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1

ВІДЧУЙТЕ

ОСОБИСТО

Щоб оздоблення відповідало Вашому смаку,
ми забезпечили Вам різноманіття високоякісних матеріалів.
Оберіть та прикрасьте свій новий PEUGEOT 301 індивідуальними деталями.

2

1. Cran adamantium
2. Cubisa Mistral
3. Oline Grey Dolmen

3
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ЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ

З

КОЛЬОРАМИ

Щоб задовільнити та вразити Вас, до наших
семи акрилових та металевих* відтінків ми додали
три нові, включно з кольором «Artense grey».

Чорний

Сріблястий**

Сірий Мока**

Темно-сірий**

* Відтінки доступні в залежності від версії та обраного оздоблення

Білий

Світло-коричневий**

Синій**

ТА ПРОЯВІТЬ
СВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
Зробіть Ваш новий PEUGEOT 301 досконалим
і обирайте серед чотирьох доступних* дисків

* Стандартна або додаткова опція в залежності від версії або конфігурації двигуна.
** Фарба - металік
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15" сталеві диски
з лакуванням HOBART*

15" сталеві диски
з лакуванням BORE*

16" алюмінієві диски
SPA*

16" алюмінієві диски PERTH у кольорі
блискучого чорного діаманту**
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ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ
Коли ви обираєте PEUGEOT, будьте певні, що ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років 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, в них є специфічне діагностичне обладнання PEUGEOT, вони використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ
Гарантія від виробника
Кожен Новий PEUGEOT 301 має гарантію
2 роки без обмеження пробігу. Крім того,
покупець автомобіля може додатково
придбати сервісний контракт, що
передбачає безкоштовне усунення
несправностей протягом дії контракту або
до досягнення певного пробігу. Тобто цей
контракт є сервісною послугою,
аналогічною до гарантії. У такий спосіб,
загальний термін гарантії на автомобіль
може сягати 5 років з обмеженням
пробігу до 100 000 км. Також автомобілі
мають гарантію 12 років від наскрізної
корозії кузова та 3 роки гарантії на
лакофарбове покриття. Звертайтеся до
дилера PEUGEOT щодо детальніших умов
гарантії.

Допомога в дорозі PEUGEOT ASSISTANCE
Всі нові автомобілі PEUGEOT автоматично
отримують сервіс допомоги в дорозі
PEUGEOT Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності 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. Він включає в себе: допомогу з
запуску автомобіля; швидкий ремонт у
дорозі; евакуацію до найближчої офіційної
СТО; якщо швидкий ремонт неможливий;
автомобіль на підміну; консультаційні
послуги i т. д. Даний сервіс працює протягом
дії основної гарантії, проте його дію можна
подовжити за допомогою сервісного
контракту.

Сервіс і піклування про ваш PEUGEOT
Будь ласка, зверніться до сервісної книжки
для контролю технічного обслуговування
вашого нового PEUGEOT 301 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 допоможуть
обрати найкращий варіант і нададуть
друкований розрахунок усіх необхідних
платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ PEUGEOT
Фірмові аксесуари Peugeot створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари були різнобічно
протестовані, щоб ви мали впевненість у їхній високій якості.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.

Контакти дилера
Інформація, що наведена в цій брошурі, вказана на час і дату, коли брошура готувалася до друку.
Деякі особливості автомобіля можуть бути недоступні в залежності від країни
чи пропонованої на місцевому ринку версії авто. Політикою компанії є безперервне покращення
продукту, тому компанія Peugeot залишає за собою право змінювати специфікації,
опції та кольори в будь-який час. Для більш детальної інформації зверніться до місцевого дилера
чи перегляньте сайт www.peugeot.ua. Фотографії та ілюстрації в цій брошурі можуть
не передавати всю глибину та повноту кольору та відтінків.

www.peugeot.ua

