
Цена со 

ДДВ (EUR)

Цена со ДДВ 

(MKD)

1,2 PureTech STOP&START бензин 96/130 1199 мануелен(6) 35,820 2,213,676

1,2 PureTech STOP&START EAT8 бензин 96/130 1199 автоматски(8) 38,620 2,386,716

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8 дизел 96/130 1499 автоматски(8) 40,570 2,507,226

HYBRID 225 FWD e-EAT8 Hybrid 165/225 1598 автоматски(8) 56,990 3,521,982

1,2 PureTech STOP&START бензин 96/130 1199 мануелен(6) 39,330 2,430,594

1,2 PureTech STOP&START EAT8 бензин 96/130 1199 автоматски(8) 41,490 2,564,082

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8 дизел 96/130 1499 автоматски(8) 44,200 2,731,560

HYBRID 225 FWD e-EAT8 Hybrid 165/225 1598 автоматски(8) 59,100 3,652,380

HYBRID 300 AWD e-EAT8 Hybrid 225/300 1598 автоматски(8) 64,960 4,014,528

1,2 PureTech STOP&START бензин 96/130 1199 мануелен(6) 41,960 2,593,128

1,2 PureTech STOP&START EAT8 бензин 96/130 1199 автоматски(8) 44,880 2,773,584

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8 дизел 96/130 1499 автоматски(8) 46,870 2,896,566

HYBRID 225 FWD e-EAT8 Hybrid 165/225 1598 автоматски(8) 61,990 3,830,982

HYBRID 300 AWD e-EAT8 Hybrid 225/300 1598 автоматски(8) 67,590 4,177,062

*    Описот на моделот е информативен.

*    Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава. Важи од 11-2022

GT

ALLURE PACK

Ценовник Peugeot 3008

ACTIVE PACK

Цена на возилото

Вид на гориво 
Моќност

(Kw)/(Kc)
Зафатнина Менувач



• ESC+ASR+ABS+REF+AFU • 18" DETROID алуминиумски наплатки со пневматици 225/55R18

• 6 Воздушни перничиња (предни / странични / завеси) • 10" HD екран на допир со 3D навигација,гласовни команди и 

• Автоматски двозонски клима уред    видео излез DNH

• Isofix прицврстувачи • Дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран

• Pack Safety: • Подесување на лумбарниот дел на возачкото седиште 

  - Систем за автоматско кочење во случај на опасност (ABE) • Half Mistral TEP / 'Colyn'  текстилен ентериер со зелен пораб

  - Систем за рано предупредување на можен судар (FCW) • Safety Plus Pack : 

  - Предупредување за предолго возење  - Автоматско вклучување и исклучување на долги светла (HBA)

  - Систем за помош на нагорнина (Hill Assist)  - Систем за внимателност на возач

  - Систем со проширено препознавање на сообраќајни знаци • Отклучување без употреба на клуч Peugeot Open&Go (ADML)

  - Систем за предупредување за ненамерно напуштање лента (LDW) • Преден сензор за помош при паркирање 

• Темпомат со ограничувач на брзина • Хромирани странични лајснина вратите и на задниот браник

• Пакет видливост:  автоматско вклучување на средни светла и • Склопливо совозачко седиште во форма "flat folding"

   бришачи, монохроматски внатрешен ретровизор, "follow • Brumeo текстил на инструментната табла и на вратите , со 

   me home" функција    вклучено амбиентално осветлување на вратите , држачи за чаши

• Систем за индиректно следење на притисок во пневматиците

• Варијабилен серво управувач подесив по висина и длабочина

• Централно заклучување со далечинско управување (два клуча)

• Преклоплива и делива задна клупа 2/3 - 1/3 со 3 наслони

• Стартување на возилото без клуч : Hands-free

• Електрични подигнувачи на предни и задни стакла • Надолжни алуминиумски кровни шини

• Заден сензор за помош при паркирање • 18" DETROID алуминиумски наплатки Onyx Black

• Peugeot i-Cockpit®со дигитален 12,3"TFT возачки екран во боја • Педали, потпирач и прагови на предните врати од алуминиум

• Електрична сопирачка за паркирање • Адаптивен темпомат со функција ACC 30km/h за BMV6 мануелен     

• Подесување на возачко и совозачко седиште по висина    менувач, STOP&GO за ЕАТ8 автоматски менувач

• Преден наслон за раце • Full LED предни светла со LED светла за магла со дополнително

• Радио уред RD6 со 6 завучника, MP3, USB, DAB Bluethoot    осветлување

   handsfree и мултифункционален управувач • Полукожен Half Mistral TEP / 'Belomka ентериер со Aikinite пораб

• Управувач преслечен во TEP кожа • Предни LED светла за магла

• Надворешни ретровизори со вградени грејачи • Сет платнени патосници

• Седишта со платно PNEUMA (V1FX) • Кров во сјајно црна боја "Black Diamond"

• Облоги на инструментната табла и вратите со карбон изглед • Greval Alcantara® облоги на инструментната табла и на 

• Затемнети стакла    страничните врати

• Повеќенаменски екран на допор од 8" со пијано копчиња • Активен систем за задржување на возилото во патна лента (LKA)

• ECO LED предни светла со LED дневни светла • Пакет Driver Sport :

• 3D LED задни светла   - Прилагодување на контролната табла со напредни спортски

• 3 приклучока 12V     поставки, проактивна педала за гас, спортски серво управувач,

• Бришач за задниот ветробран активен при возење назад    спортски менувач, засилен звук од мотор (може да се деактивира)

• 17" CHICAGO алуминиумски наплатки со пневматик 215/65R17

• Сет за поправка на пневматик

• Mirror Screen, Apple Car Play и Android Auto

• Камера за помош при паркирање назад 180° поглед

• Електрично преклопливи странични ретровизори со LED 

   осветлување за лесен пристап кон возилото

• Централен потпирач за рака на задните седишта со отвор 

   за скии

Active PACK HYBRID
• Вграден полнач 3,4 kW 

• Внатрешен монохроматски ретровизор без рамка 

• AVAS - специфичен звук при ЕЛЕКТРИЧЕН режим 

• Модови: ELECTRIC,HYBRID и SPORT 

• Кабел за полнење тип 2 8А 

Описот на моделот е информативен.

Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава

СЕРИСКА ОПРЕМА

3008 GT ( ALLURE PACK+)

3008 ACTIVE PACK 3008 ALLURE PACK ( ACTIVE PACK+)



ЦЕНА во EUR

0MM0 Металик боја 500.00

Металик боја Celebes Blue 0.00

0ММ5 Црвена Ultimate и Бела Perla Nacre  (трослојни бои) 950.00

ZHWR Предиспозиција за резервно тркало со намалени димензии 50.00

WY17 Преден сензор за помош при паркирање 250.00

WACM Предни седишта со вградени грејачи 280.00

WL14 10" HD екран на допир со 3D навигација,гласовни команди и видео излез DNH 950.00

LZ02 Вграден OBC претворувач 7,4kW (три фази), овозможува брзо полнење (само за HYB) 300.00

ЦЕНА во EUR

0MM0 Металик боја 500.00

Металик боја Celebes Blue 0.00

0MM5 Црвена Ultimate и Бела Perla Nacre  (трослојни бои) 950.00

8DFX
Mistral Nappa кожни седишта со Tramontane пораб со вклучени грејачи на предни седишта, масажери е илектрично 

подесување на возачко седиште со меморија
1200.00

ZHWS Предиспозиција за резервно тркало со намалени димензии 50.00

MO02 Отварање на багажниот дел без употреба на клуч 800.00

AB13 Аларм  380.00

UF02 Grip Control (не е опција за HYBRID) 280.00

ZVHS Адаптивен темпомат со функција ACC 30km/h, со вклучен сензор за мртов агол (само со BMV6 мануелен менувач) 550.00

ZVHU Адаптивен темпомат со функција STOP&GO, со вклучен сензор за мртов агол ( само со EAT8 автоматски менувач) 550.00

WY18 Visiopark 2 - Предна и задна камера за помош при паркирање со 360° + Park Assist * 280.00

WL14 10" HD екран на допир со 3D навигација,гласовни команди и видео излез DNH 350.00

WABA Предни седишта со вградени грејачи со склопливо совозачко седиште во форма "flat folding" 250.00

JD20 Кров во сјајно црна боја "Black Diamond" 400.00

LZ02 Вграден OBC претворувач 7,4kW (три фази), овозможува брзо полнење (само за HYB) 300.00

ЦЕНА во EUR

0MM0 Металик боја 500.00

Металик боја Celebes Blue 0.00

0MM5 Црвена Ultimate и Бела Perla Nacre  (трослојни бои) 950.00

8DFX
Mistral Nappa кожни седишта со Tramontane пораб со вклучени грејачи на предни седишта, масажери е илектрично 

подесување на возачко седиште со меморија
2200.00

0RFJ
RED Nappa кожни седишта со Tramontane пораб со вклучени грејачи на предни седишта, масажери на предни седишта, 

електрично подесување на возачко седиште со меморија
2600.00

8DFX Аларм  380.00

ZHWT Предиспозиција за резервно тркало со намалени димензии 50.00

MO02 Отварање на багажниот дел без употреба на клуч 500.00

UF02 Grip Control (не е опција за HYBRID) 280.00

N101 Night vision 1400.00

WP29 Индукционен полнач за мобилен телефон 150.00

WY18 Visiopark 2 - Предна и задна камера за помош при паркирање со 360° + Park Assist 280.00

OK02 Стаклен панорамски кров 1400.00

WABA Предни седишта со вградени грејачи со склопливо совозачко седиште во форма "flat folding" 250.00

KK01

Black Pack - Маска на ладилникот, преден и заден Peugeot знак, "3008" и "Peugeot" натписи на задната и страничните 

врати во "Dark Chrome" изведба, кровни носачи и странични лајсни во Satin Black боја, 19'' алуминиумски наплатки 

WASHINGTON Onyx black, заден браник со завршеток во сјајно црна боја

1200.00

WABE
Возачко седиште со електрично подесување со меморија, совозачко седиште со лумбална поддршка, предни седишта 

со продолжеток со вградени грејачи и масажери 
1400.00

UN02 FOCAL 515W Hi-Fi систем 990.00

LZ02 Вграден OBC претворувач 7,4kW (три фази), овозможува брзо полнење (само за HYB) 300.00

Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава

GT

Описот на моделот е информативен.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

ACTIVE PACK

ALLURE PACK



Описот на моделот е информативен.
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Автоматски
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Полукрута осовина со издолжени рамена, спирални пружини и хидраулични амортизери

Независно потпирање pseudo McPherson, спирални пружини и хидраулични амортизери

Дискови со лебдечки дебеломер

Вентилирачки дискови

БЕНЗИН

10.6

1,593 / 1,601

923 / 849

2.62

1,620 / 1,624

1,841 / 2,098

4.447

53

32

520 / 1,482

906 / 974

1.053

919 / 1.861

1,451 / 1,422

1,493 / 1,484

4 во линија

1499

Дизел

ДИЗЕЛ

Мотори

Вкупна зафатнина на товар во патничкиот дел

Зафатнина на багажникот  min/max (L)

Висина на багажникот до плафон (mm)

Ширина на багажникот (L)

Должина на багажниот дел/со спуштени седишта (mm)

Преден/заден простор во виснина на рамена (mm)

Ширина и висина на лактовите напред/назад (mm)

Тип на вбризгување

Норма за заштита на околината

Маса и носивост

Влечна маса на приколка (kg)

Најголема дозволена маса (kg) 

Тежина на празно возило (kg)

Капацитет на резервоар за гориво (L)

192

10,5

Директно 

3 во линија

300/1750

96/130

1199

EURO 6.4

1,2001,400

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

1,270

4

PureTech 130 S&S BVM6 PureTech 130 S&S EAT8

Бензин

1,300

2,000

1,430

BlueHDI 130 S&S EAT8

215/65 R17

6.1 / 6.3

30,9

215/65 R17

235/55 R19

225/55 R18225/55 R18

235/55 R19

225/55 R18

215/65 R17

135 / 139

5.1 / 5.3

32,8

Надворешни димензии

Преден / заден траг (mm) 

Преден / заден препуст (mm)

Меѓуосовинско растојание (mm)

Висина/со кровни шини (mm)

Ширина со отворени/затворени ретровизори (mm)

Должина (mm)

Внатрешни димензии
Број на места за седење

Висина од седечкиот дел до кров напред/назад (mm)

Радиус на ротација (m)

915 / 912

Пневматици

Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

1,250

1,910

230/1750

96/130 96/130

1,930

145 / 150139 / 142

Мануелен

188

230/1750

6

6.4 / 6.6

Менувач

Број на степени на пренос

Тип на менувач

Сопирачки и потпирање

Задно потпирање

Предно потпирање

Задни сопирачки

Предни сопирачки

11,5

Димензии на пневматици

Најголем вртежен момент (Nm)

Моќност (kW/kc)

Број на вентили по цилиндар

Број на цилиндри

Зафатнина (cm3)

Гориво

Перформанси и потрошувачка

Емисија CO2 мин/макс (g/km) WLTP

Потрошувачка мин/макс (l/100 km/h) WLTP

1.000 m од место (s)

Забрзување 0 - 100 km/h (s)

Максимална брзина (km/h)

10,9

188

235/55 R19

31,2



Описот на моделот е информативен.

Најголем вртежен момент во Nm CEE при вртежи во мин.

Менувач

-

Просечна емисија CO2 (g/km) NEDC (L/100km)
Просечна потрошувачка (l/100 km) NEDC (l/100 km)
1.000 m од место (s)
Забрзување 0 - 100 km/h (s) 6,1

28,9 26,4

OBC претворувач

1.5 1.5

35 34

5553

235

Перформанси и потрошувачка

Тркала
Број на степени на пренос

Тип на менувач

Максимална брзина во Електричен режим (km/h)
Максимална брзина во спорт режим (km/h)

Автономија (km) WLTP

Ширина со отворени/затворени ретровизори (mm)
Должина (mm)

Должина на багажниот дел/со спуштени седишта (mm)

Бензин

Бензиски мотор

Електричен мотор

Тип на баретија

Тип на вбризгување

81 kW при 2500

320 Nm

- 166 Nm

Моќност (kW/kc)
Број на вентили по цилиндар
Број на цилиндри
Зафатнина (cm3)

4 во линија

147 kW при 6000 вртежи во мин.

4,447

221 kW

360 Nm 520 Nm

Lithium - lon  /  13,2

3,7 kW 1-фаза (во серија),  7,4 kW 1-фаза (опција)

165 kW

Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Автоматски
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Сет за поправка

225/55 R18

Резервно тркало

Тип / капацитет на батерија (kWh)

205/55 R19

225

135 135

8,9

Најголем вртежен момент во (Nm CEE)
Вкупна моќност на хибридниот склоп (kW CEE)

132 kW при 5500 вртежи во мин.

Преден / заден препуст (mm)

Влечна маса на приколка со сопирачки (kg)
Најголема дозволена маса (kg) 

HYbrid 225 FWD e-EAT8 HYbrid 300 AWD e-EAT8

1,2301,310

2,3392,257

1,8531,761

5

915 / 912

919 / 1.861

906 / 974

395 / 1357

Надворешни димензии

Внатрешни димензии

Маса и носивост
Тежина на празно возило со вклучен возач (kg)

Зафатнина на багажникот  min/max (L)
Висина на багажникот до плафон (mm)

Меѓуосовинско растојание (mm)

Индиректно - мултипоинт

Моќност напред kW CEE DIN при вртежи во мин.

Тип на гориво
Норма за заштита на околината
Најголем вртежен момент (Nm)

83 kW при 14000

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ HYBRID

Висина/со кровни шини (mm)

Висина од седечкиот дел до кров напред/назад (mm)
Број на места за седење

Радиус на ротација (m)

Моќност назад kW CEE DIN при вртежи во мин.
Најголем вртежен момент во Nm CEE при вртежи во мин.

1,841 / 2,098

1,620 / 1,624

2,620

923 / 849

10.6

EURO 6.2

300/3000300/3000

4

1598


