
27.05.2020

PEUGEOT 308 SW Прайс-Лист на автомобілі 2019 року

ACTIVE ALLURE

1.6 HDi 92 МКПП  ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 527 900 грн. ----

1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-6 ЄВРО-6.2 ДИЗЕЛЬ ---- 644 100 грн.

● ●

● ●

● ●

UF01 ● ●

● ●

RG10 ● ●

● ●

NF02 ● ●

NF04 ● ●

● ●

FX01 ● ----

● ●

● ●

UE02 ● ●

FH05   ---- ●

ZV44 

(ZVDG з 

01.10.19)
---- ●

YD01 ---- ●

● ●

RE07 ● ●

LE01 ● ●

LE05 ● ●

● ●

UB01 ● ----

UB03 o ●

QK02 o ●

ZV39 ● ●

HU13  ---- ●

PQ02 ● ●

NA01 ● ●

WA82 ● ●

VH29 ● ●

JB04 ● ●

AU02 ---- ●

67FX ● ----

66FX ---- ●

WLY5 ● ----

WLY7   ---- ●

● ●

● ●

PR01 ● ----

LA05+PR05 ---- ●

● ●

VD02 ● ●

ZH2G ● ----

ZH2K o ----

ZH8E ---- ●

9GP0 ● ●

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

ESP - електронна система стабілізації

ASR - антибуксувальна система

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Захист двигуна 

Центральний замок  + пульт PLIP

Імобілайзер

Система моніторингу тиску в шинах

Автоматизоване електричне  стоянкове гальмо

Пакет "Безпека+": Пакет "Безпека"+Система екстреного гальмування "Active Safety Brake" та 

сигналізатор ризику зіткнення
КОМФОРТ

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Електропідсилювач керма

Двозонний клімат - контроль

Електричні склопідйомники передніх дверей

Електричні склопідйомники задніх дверей

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

Задній датчик паркування

Передній та задній датчики паркування

Камера заднього огляду, Visiopark 1 

ПАКЕТ "ОГЛЯДОВІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало 

заднього виду з електрохромним покриттям

Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання

Рейлінги

Підігрів передніх сидінь

Сидіння водія та переднього пасажира, що регулюються по висоті +Механічне регулювання  

поперекового відділу сидіння водія
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Шкіряне оздоблення керма

Центральний передній підлокітник 

Відкидний центральний підлокітник на задньому сидінні

Протитуманні фари

Оздоблення салону: темна тканина Meco

Оздоблення салону: темна тканина Mistral зі шкіряними вставками

МУЛЬТИМЕДІА

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, Mirror Screen (Android 

Auto, Apple Car Play), управління на кермі  (на авто до виробництва 30.09.2019)

Сенсорний екран 7", цифровий радіоприймач, USB, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car 

Play)+DAB, управління на кермі (тільки до виробництва 30.09.2019)

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Денні ходові LED вогні

Задні світлодіодні ліхтарі

Пакет "LED&STYLE" Передні світлодіодні ліхтарі головного світла Full LED з інтегрованими денними 

ходовими LED вогнями та покажчиками поворотів, Протитуманні LED-фари

Галогенові фари головного світла

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Тоновані вікна,  заднє скло з підігрівом

Сталеві колісні диски R16 з ковпаками (CORAIL) 205/55+ Малорозмірне запасне колесо  (RS02)

Легкосплавні колісні диски R16 (QUARTZ) 205/55+ Малорозмірне запасне колесо  (RS02) 

Легкосплавні колісні диски R16 (ZYRCON) 205/55+ Малорозмірне запасне колесо (RS02)

Фарба емаль (СІРА 9GP0)



ACTIVE ALLURE

ZH2K 10860 -----

ZH2R ----- 6520

OK01 ----- 15200

WPP0 5430 -----

0MM0 10860 10860

0MM6 ----- 15200

● -  базове обладнання автомобіля● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановленняo - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опціїXX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню ---  не підлягає встановленню

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Фарба емаль (БІЛА WPP0)

Легкосплавні колісні диски  R16 (QUARTZ) 205/55+ Малорозмірне запасне колесо  (RS02) 

Легкосплавні колісні диски R17 з діамантовим напиленням  (RUBIS) 225/45+ Малорозмірне запасне 

колесо  (RS02)

Панорамний дах з фіксованим склом + Тоноване заднє скло та скло задніх дверей

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 27.05.2020 по 31.05.2020 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в 

період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прайс-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -

продажу. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний 

прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію 

просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Фарба металік (СТАЛЬНИЙ F4M0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0)

Фарба перламутр (БІЛИЙ N9M6, ЧЕРВОНИЙ M5F3)


