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

за кермом. Ергономічність, матеріали, смарт-можливості – 
ми продумали кожну деталь, щоб зробити кермування 
більш інтуїтивним.

04 Екстер’єр 
06 Інтер’єр
10 Смарт-можливості
11 Технології

12 Комфорт
13 Модульність
16 Безпека
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ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ

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

підкреслений в оновленій передній частині з вертикальною радіаторною решіткою, разючим 

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

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

НЕЙМОВІРНІ ВРАЖЕННЯ

Пріоритетна елегантність автомобіля реалізована в його хромованих елементах – приємному доповненні 

до сучасних легких ліній PEUGEOT 301. На підтвердження власної досконалості PEUGEOT 301 має виграшну 

комбінацію з переднього денного LED-підсвічування та задніх смуг у формі кігтів.



В Н У Т Р І Ш Н Я  В И Р А З Н І С Т Ь
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МАЙБУТНЄ ВЖЕ СЬОГОДНІ

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

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

для підкреслення сучасності автомобіля та гармонійної інтеграції 7” сенсорного екрану*. Активуйте 

будь-яку функцію всього лише одним дотиком.

* Стандартна, додаткова або недоступна опція в залежності від комплектації.

ДИЗАЙН МАЙБУТНЬОГО

Внутрішнє оздоблення PEUGEOT 301 відображає дизайнерські традиції PEUGEOT. В їхній основі 

унікальний стиль як основний принцип і ергономічність, доповнена високоякісними матеріалами. 
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В ОТОЧЕННІ СМАРТ-МОЖЛИВОСТЕЙ

Розслабтеся та насолоджуйтеся дорогою. Автомобіль обладаний великим 7-дюймовим сенсорним екраном із вбудованою 

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.

*Додаткова опція, або недоступна, в залежності від комплектації.

* Тільки сертифіковані додатки Apple CarPlay™ або Android Auto працюватимуть належним чином під час керування та стаціонарного положення автомобіля. Під час керування 
деякі функції зазначених додатків дезактивуються. Деякі типи безкоштовного контенту на смартфоні потребують платної підписки на еквівалентний контент у сертифікованих 
додатках Apple CarPlay™ або Android Auto.
** Опція або недоступно залежно від комплектації. 

У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Відчуйте усі переваги Android Auto* (для смартфонів на базі Android) або Apple CarPlay™* (для смартфонів на базі iOS), 

користуючись сумісними функціями та додатками за допомогою сенсорного екрана** вашого PEUGEOT. Дзвоніть і приймайте 

дзвінки, диктуйте та прослуховуйте повідомлення, користуйтесь дорожніми картами та слухайте музику — управляйте 

улюбленими додатками за допомогою голосових команд, не відволікаючись від дороги. Це зручно та абсолютно безпечно.
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КОМФОРТ ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ

Влаштовуйтеся зручніше. Комфортний салон PEUGEOT 301 вміщує до 5 осіб. 

Автомобіль також обладнаний автоматичним кондиціонером для забезпечення якісно нового 

рівня Ваших поїздок.

ЗРАЗКОВА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

PEUGEOT 301 адаптується до Ваших потреб. Положення модульних задніх сидінь можна налаштовувати 

для Вашої зручності в конфігураціях  2/3 та 1/3. Також користуйтеся перевагами просторого місткого 

багажника. PEUGEOT 301 – це універсальний автомобіль, комфортний для кожного.
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ДИНАМІКА В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ

Куди б Ви не прямували, PEUGEOT 301 супроводжує кожен Ваш рух. Відчуйте ефективність 

і динаміку технолоній PEUGEOT на дорозі. Складнощі кермування відійшли в минуле завдяки 

автоматичній КПП EAT6 і двигуну 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.

* Стандартна, додаткова або недоступна опція в залежності від комплектації.
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ВІДЧУЙТЕ ОСОБИСТО

Щоб оздоблення відповідало Вашому смаку,

 ми забезпечили Вам різноманіття високоякісних матеріалів.

 Оберіть та прикрасьте свій PEUGEOT 301 індивідуальними деталями.

1. Cran adamantium

2. Oline Grey Dolmen

1

2
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ЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ З КОЛЬОРАМИ

ТА ПРОЯВІТЬ 
СВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Оберіть колір, ща пасує саме Вам.

* Стандартна або додаткова опція в залежності від версії або конфігурації двигуна. 
** Фарба - металік

Зробіть Ваш PEUGEOT 301 досконалим і 

обирайте серед п’яти доступних* дисків

Білий

15” сталеві диски 

з лакуванням HOBART*

16” алюмінієві диски 

San Diego*

Сріблястий** Чорний** Темно-сірий**
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ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА 
На кожен PEUGEOT 301 поширюється 
договірна гарантія терміном на 3 роки 
або 100 000 км в залежності від того, 
що настане раніше.
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 мож у ть 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 із 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 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.

Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.

ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ 

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ

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 ї ї усунуть. Ці професіонали мають необхідну 
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання PEUGEOT та використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

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.




