NEW PEUGEOT 2008
بيجو  2008الجديدة

For over 200 years, PEUGEOT has unfailingly upheld a French

ً
 حافظت بيجو بكل عزم عىل تقاليد،عاما
200 ألكثر من

manufacturing tradition of quality and inventiveness. Today,

 تركز، اليوم.التصنيع الفرنسية من الجودة واإلبتكار

PEUGEOT is more focused than ever on designing sleekly

بيجو عىل تصميم السيارات ذات الشكل األنيق أكثر من

styled vehicles affording drivers a sensory experience that

 مما يمنح السائقين تجربة حسية تتجاوز،وقت مضى
أي
ً

goes beyond driving by heightening all the senses. From

، من بيئة العمل.القيادة من خالل تعزيز جميع الحواس

ergonomics to materials and connectivity, we have worked

 عملنا عىل كل التفاصيل بدقة لنوفر،المواد واإلتصال

on each detail to bring you a more intuitive driving experience.

 نود،شيء آخر
ٍ
 أكثر من أي.لك تجربة قيادة أكثر سهولة

More than anything, we wish to offer you the freedom to

 ألن الناس كانوا وسيظلون،أن نقدم لك حرية االختيار
ً
.دائما محورنا الرئيسي للتركيز

choose, because people have been and always will be our
main focus.
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E X A LT I N G .

.ترقية

F O R C E O F AT T R A C T I O N .
With lines that are fluid and robust,
and with high ground clearance, the new PEUGEOT 2008
displays a generous volume and masterful power.
Its faceted profile reveals sleek lines and sides sculpted
close to the frame, giving it a lively and incisive style.
Its expressive front end, distinctive light signature,
18” two-tone diamond-cut wheel rims(1)
and horizontal bonnet enhance its sporty look.

(1)

Standard on GT version

.قوة الجاذبية
ّ
،آن واحد
ٍ مع الخطوط السلسلة والقوية في
2008  بيجو،باإلضافة إىل ارتفاعها عن األرض
.الجديدة تمثل الحجم والقوة المثالية
 الخطوط األنيقة،يكشف مظهر األوجه الجانبية
 مما،والمنحوتة عىل الجوانب بالقرب من اإلطار
ً
ً
 الواجهة األمامية.حيويا وثابت
أسلوبا
يمنحها
 عجالت، البصمة الضوئية المميزة،المعبرة
) وغطاء1( بوصة قصة ماسيّة بلونين18 مقاس
.المحرك األفقي يعزز المظهر الرياضي

GT ) معيارية في طراز1(

6

AN IMPOSING PRESENCE.

.حضور يفرض نفسه

G E T T I N G N OT I C E D.

.تلفت األنظار

Imposing and distinctive, the front of the new PEUGEOT 2008

 الجديدة بزجاج2008 يتميز الجزء األمامي لسيارة بيجو

The supported rear of the new PEUGEOT 2008 with its

 والمدعوم بالشريط2008 الجزء الخلفي لسيارة بيجو

features a recessed windscreen highlighting its lean and

 تؤكد شبكتها.أمامي غائر يبرز شكلها الرياضي والرشيق

glossy black cross strip is enhanced by a spoiler and

المتقاطع األسود الالمع والمعزز باأللواح عىل سطح

السوداء العريضة والمزودة بحواف مطلية بالكروم

chrome-finished double exhaust tailpipe(1), which finishes

 والذي،)1(السيارة وأنبوب العادم المزدوج المطلي بالكروم
ً
LED  باإلضافة إىل المصابيح الخلفية.مثاليا
يجعل شكله

athletic shape.
Its wide black grille with a chrome-plated trim and Full LED(1)*
headlights with 3 claws, surrounded by a thin strip of daytime
running lights, emphasise the modernity of its feline look.

)1(*

3  معFull LED

باإلضافة إىل المصابيح األمامية

off its shape perfectly. In addition to the brand’s signature

 عىل، محاطة بشريط رفيع من المصابيح النهارية،مخالب

rear LED lights, the 3 claws that light up during the day

.القطي
حداثة شكلها
ّ

and night, boost its technological prowess and visibility
of the vehicle.
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(1)

Standard on GT version. *Full LED (Light Emitting Diode) Light emitting

diodes use less energy and provide more powerful lighting.

8  تستخدمFull LED ) *(الصمامات الثنائية الباعثة للضوء.GT ) قياسية في طراز1(
.صمامات ثنائية باعثة للضوء طاقة أقل وتوفر إضاءة أكثر قوة

(1)

Standard on GT version.

 والمخالب الثالثة التي،والتي تتميز بها العالمة التجارية
ً
ً
ونهارا تعزز من وضوح رؤية المركبة وبراعتها
ليال
تضيء
التكنولوجية
GT معيارية في طراز

)1(
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EXTENDED EXPERIENCE.

ً تجربة تدوم طوي
.ال

THE NEW 3D PEUGEOT i-COCKPIT®.
Enrich your experience of interactivity at the wheel with the
new PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1) driving position with its intuitive

. ثالثية األبعاد الجديدةi-COCKPIT® بيجو
يمكنك إثراء تجربة التفاعل مع لوحة القيادة في بيجو
 عجلة القيادة،) والمريحة1(  ثالثية األبعاد الجديدةi-Cockpit®

ergonomics, compact steering wheel, 10” HD(1) capacitive

 خاصية،)1( بوصة10  شاشة لمس عالية الدقة بقياس،المدمجة

touch screen with voice command, and configurable 3D digital

.)1( لوحة تحكم رقمية ثالثية األبعاد قابلة للتهيئة، اآلمر الصوتي

dash(1). The 10” HD capacitive touchscreen is the perfect digital

 بوصة هي الشاشة10 شاشة اللمس عالية الدقة بقياس
ّ
، مجهزة بالتقنية الذكية.الخفة والرؤية
المثالية للسائقين ذوي

head-up display for agile & visionary drivers. Fitted with smart
technology, it may also feature hands-free start and door
locking/unlocking, with a key in pocket, activated by simply
approaching or moving away from the vehicle(2).
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(1)
(2)

Standard from Allure with 1.2L Turbo engine
ADML Proximity (hands-free start and access). Standard from Allure version.

E XC E L L E N C E I N E V E RY D E TA I L .

.تم ّيز في جميع التفاصيل

The interior trim has been selected with care for its quality

2008 استرخ في المقاعد االلتفافية في بيجو
ِ
 تم اختيار التصميم الداخلي بعناية لضمان.الجديدة

and sporty elegance, cleverly combining quality materials and

 حيث يجمع بين المواد،الجودة واألناقة الرياضية

Settle into the wraparound seats in the new PEUGEOT 2008.

original shades.

.عالية الجودة واأللوان المميزة

وقد تأتي مزودة بخاصية بدء التشغيل بدون استخدام اليدين و
 يتم تنشيطه، مع وجود المفتاح في الجيب.قفل األبواب/فتح

.)2( بمجرد اإلقتراب من السيارة أو اإلبتعاد عنها
)2(
ً
ADML تقاربيا مع
 لتر2.1  مع محرك توربو سعةAllure )قياسية من طراز1(
.Allure  قياسية مع طراز.)قفل األبواب/(بدء التشغيل بدون استخدام اليدين و فتح
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IMPROVED RESP ONSIVENESS.
The 3D digital dash(1) displays all the information needed for

.استجابة محسنة
) جميع المعلومات1(تعرض لوحة القيادة الرقمية ثالثية األبعاد

driving within the driver’s field of vision, such as navigation

 مثل أنظمة المالحة،الالزمة للقيادة في مجال رؤية السائق

and driving assistance systems, according to two levels of

ً
 مرتبة،وفقا لمستويين من القراءة
،وأنظمة مساعدة السائق

reading, ranked and configurable.
The most important information, such as speed and safety
alerts, are projected hologramme-style to get the driver’s
attention more quickly.
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(1)

Standard from Allure version.

.وقابلة للتهيئة
 مثل تنبيهات السرعة،يتم عرض المعلومات األكثر أهمية

T H E U LT R A- S M A R T P E U G E OT 2 0 0 8.

. فائقة الذكاء2008 بيجو

Track your journey on the capacitive touch screen or the 3D digital

تابع رحلتك عىل شاشة التحكم الكبيرة والتي تعمل باللمس

dash (1) thanks to TomTom® (2) 3D navigation. Stay connected by

TomTom® ( بفضل خدمة1)أو لوحة التحكم ثالثية األبعاد

mirroring your favourite smartphone apps onto the touch screen
using the Mirror Screen(3) feature. USB(4) cable connections are also
provided for passengers in the front and the rear.

والسالمة عىل شكل صورة ثالثية األبعاد لجذب انتباه السائق

 ابق عىل اتصال.(2)التفاعلية ونظام المالحة ثالثي األبعاد
واعكس تطبيقات الهاتف الذكي المفضلة لديك من خالل

USB  كما تتوفر مخارج.(3)خاصية عرض شاشة الهاتف

(4)

.للركاب المتواجدين في األمام والخلف

.بسرعة أكبر
.Allure )معيارية من طراز1(

(1)
Standard from Allure version. (2) Standard on GT version. (3) Standard on GT. The Mirror Screen feature lets you mirror smartphone
applications onto the touchscreen. The Mirror Screen feature works with Android Auto (for Android phones), Apple CarPlayTM (for iOS
phones), subject to mobile data contracts. Only these certified apps will work when driving or at a standstill. Some features are disabled
when driving. Some types of content, which may be available for free with your smartphone, require subscription or a fee to an
equivalent app that is certified Android Auto or Apple CarPlayTM. Find out more from your country’s PEUGEOT website. (4) Up to 4 type A
and C USB cable connections.

Mirror Screen  تتيح لك ميزة انعكاس الشاشة.GT )معيارية من طراز3( .GT )معيارية من طراز2( .Allure )معيارية من طراز1(
 (لهواتفAndroid Auto  معMirror Screen  تعمل ميزة.عكس تطبيقات الهاتف الذكي عىل شاشة تحك ّم تعمل باللمس
 ستعمل هذه التطبيقات المعتمدة فقط. والتي تخضع لعقود بيانات الجوال،)iOS ( (لهواتفAndroid Apple CarPlayTM
 التي قد تكون، تتطلب بعض أنواع المحتوى. يتم تعطيل بعض الميزات أثناء القيادة.أثناء القيادة أو في حالة التوقف التام
ً
ً
ً
Apple  أوAndroid Auto رسوما لتطبيق مكافئ ومعتمد من قبل
إشتراكا أو
 أو قد تتطلب،مجانا مع هاتفك الذكي
متاحة
.C  وA  نوعUSB  مخارج4 ) يصل إىل4( . اكتشف المزيد من موقع بيجو في مكان إقامتكCarPlayTM
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WIDE ANGLE VISION AND
I N T E R I O R S PA C E .
The wide bay sunroof(1) on the new PEUGEOT 2008
provides plentiful sunlight in the passenger compartment.
All passengers, including in the back seats, can enjoy it.
The interior space has been maximised to offer greater
comfort and more space for all your passengers, not
forgetting the various storage compartments positioned
strategically in the passenger compartment. Lastly,
admire the quality of the sound insulation comparable to
that of a tourer.

16

.زاوية رؤية عريضة ومساحة داخلية
 الجديدة2008 ) في سيارة بيجو1( توفر فتحة السقف العريضة
ً
ً
 يمكن لجميع الركاب بما.وفيرا في مقصورة الركاب
ضوءا
 تم تكبير المساحة. االستمتاع بها،في ذلك المقاعد الخلفية
الداخلية لتوفير قدر أكبر من الراحة ومساحة أكبر لجميع
 دون أن نستثني أماكن التخزين المختلفة والموزعة،الركاب
ً
 استمتع بجودة،أخيرا
.بشكل استراتيجي في مقصورة الركاب

A S PA C I O U S ,
E A S Y-T O - A C C E S S B O O T.
With a low sill and wide opening, the boot space combines
with the rear split-fold bench seat to offer you a large
transport volume , adjustable according to your needs.
(1)

The double-level boot floor, in the high position, allows you
to load and unload items quickly and easily. In the low
position, the boot volume is enlarged.

عزل الصوت التي تضاهي جودة عزل الصوت في السيارات

 تتحد مساحة،مع العتبة المنخفضة و الفتحة الواسعة
صندوق السيارة مع المقعد الخلفي القابل للطي من
ً وهي قابلة للتعديل وفقا.)1( أجل توفير سعة نقل كبيرة
 تتيح لك أرضية صندوق السيارة ذات المستويات.الحتياجاتك
 تحميل وتفريغ األغراض، في الوضع العالي،المزدوجة
 يتم تكبير سعة، في الوضع المنخفض.بسرعة وسهولة
.صندوق األمتعة

.السياحية
According to equipment and engine types, the boot volume offers 434 litres up to 1467

(1

Optional on Allure versionStandard on Allure (Turbo) and GT versions.

(1)

صندوق سيارة فسيح ويسهل
.الوصول إليه

.GT  توربو و طرازAllure  قياسية في طراز.Allure )اختيارية مع طراز1(

litres with the backs of the rear bench seat folded.

)1(
ً
ً
لترا
434  يوفر حجم صندوق األمتعة،وفقا ألنواع المعدات والمحركات
ً
.لترا عند طي ظهر المقعد الخلفي
1467 حتى
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NEXT GEN.

الجيل القادم.

استمتع بتجربة قيادة شبه ذاتية.
تتميز بيجو  2008الجديدة بأحدث تقنيات العالمة التجارية ،مثل
نظام مساعدة السائق من بيجو ( ،)1والتي توفر تجربة شبيهة
بالقيادة بدون سائق ،مع نظام مساعدة تنبيه االنحراف

()2

ونظام المساعدة عىل الركن شبه تلقائي(.)3

21

( )1قياسية في طراز .GT
()2يساعد النظام عىل المحافظة عىل السيارة في مسارها بمجرد أن تزيد السرعة عن  60كم/
الساعة )3( .ونظام المساعدة عىل الركن شبه تلقائي قياسي في طراز .GT

E N J OY A S E M I - D R I V E R L E S S
EXPERIENCE.

السالمة
لتحسين السالمة في عجلة القيادة ،هنالك تقنيات لمساعدتك:

SAFETY
To improve safety at the wheel, there are technologies to

The new PEUGEOT 2008 may feature the brand’s latest

نظام مراقبة النقاط غير المرئية ،مكابح السالمة النشطة( ،)1نظام

assist you: blind spot monitoring system, Active Safety

technology, like PEUGEOT Drive Assist(1) which provides a

التحذير من المسارات القريبة مع نظام الحفاظ عىل المسار ،نظام

Brake , Active Lane Departure and roadside warning system,

semi-driverless experience, with its Lane Keeping Assist
and the Semi-Auto Park Assist .
)(3

التحكم التلقائي باإلضاءة العالية /المنخفضة ،واألكثر من ذلك.

)(1

Automatic high/low-beam control, and more.

System

)(2

Standard on GT version.
System keeps the vehicle in its lane once speed is over 60 km/h.
Semi-auto park assist standard on GT version.

)(1
)(2
)(3

( )1قياسية في طراز .GT

Standard on GT version.

)(1
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H I G H - E F F I C I E N CY E N G I N E S.

.محركات عالية الكفاءة

T H E S M O OT H E ST D R I V E .

For improved driving sensation, the new

 الجديدة2008  تتوفر بيجو،لتحسين تجربة القيادة

For a smooth and responsive drive, the new PEUGEOT

PEUGEOT 2008, is available with a choice of 2

 لتر1.6  محرك.بخيار محركين فعالين وموثوقين

2008, is available with a 6-speed automatic transmission

efficient and reliable engines. A 1.6L engine

Allure وActive  حصان في فئتي115 يولد قوة

(1.6L engine) and 8-speed automatic transmission

delivering 115HP on the Active and Allure grades

 حصان في155  لتر بقوة1.2 ومحرك توربو سعة

(1.2L Turbo engine).

and a 1.2L Turbo engine delivering 155HP on the

.GT توربو وAllure طرازي

.القيادة السلسة
 الجديدة2008  تتوفر بيجو،لقيادة سلسة وسريعة اإلستجابة
 لتر) وناقل1.6  سرعات (محرك6 مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ
.) لتر1.2  سرعات (محرك توربو سعة8 حركة أوتوماتيكي بـ

Allure (Turbo) and GT versions.
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(1)

Please check with the sales executive regarding fuel efﬁciency.

.)يرجى مراجعة مسؤول المبيعات فيما يتعلق بكفاءة الوقود1(
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SPORTY ELEGANCE.
Quality fabrics for the interior trim(1)
on the new PEUGEOT 2008 have been
selected with the greatest care.
Each finish offers you elegant ambiances
with the current colour combinations.
1. Pneuma Black fabric
2. Traxx Grey fabric & Blue TEP
3. Capy fabric & Black TEP
1
(1)
(2)
(3)

Standard, optional or unavailable depending on version and market.
Available exclusively on the GT finish with the PureTech 155HP engine
Available exclusively on the GT finish of the electric version.

For more information on the leather trim, see the technical characteristics
at points of sale and on your country’s PEUGEOT website.

.أناقة رياضية
أقمشة عالية الجودة للتشطيبات الداخلية

)1(

. الجديدة بعناية فائقة2008 تم اختيار سيارة بيجو
توفر لك كل لمسة نهائية أجواء أنيقة مع مجموعة
.األلوان الحالية
 أسودPneuma  قماش.1

2

TEP  الرمادي و جلد أزرقTraxx  قماش.2
TEP  قماش كابي األسود وجلد.3

. اختياري أو غير متوفر حسب اإلصدار،)قياسي1(
ً
. حصان155  بقوةPureTech  مع محركGT حصريا في طراز
)متوفر2(
ً
.GT حصريا في اإلصدار الكهربائي في النسخة النهائية لطراز
)متوفر3(
 راجع الخصائص التقنية في نقاط،لمزيد من المعلومات حول التشطيبات الجلدية
.البيع وعىل موقع بيجو التابع لبد إقامتك
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3

LASTING RADIANCE.
Choose from among the colours offered in opaque,
metallic, three-layer lacquer or pearlescent paint.
And, to enhance the lines of your new PEUGEOT 2008,
opt for the Black Diamond roof(1).

(1)

Bianca White

Onyx Black

Cumulus Grey

أبيض بيانكا

أسود أونيكس

رمادي كوميلوس

Nimbus Grey
رمادي نمبس

Available as standard, optional or unavailable depending on version and market.

.إشراق دائم
اختر من بين األلوان المعروضة من الطالء الغير
. ثالثي الطبقات أو اللؤلؤي، المعدني،شفاف
 اختر،2008 ولتعزيز الخطوط عىل سيارة بيجو
.)1(سقف أسود ماسي
. اختياري أو غير متوفر حسب اإلصدار والسوق،)متوفر بشكل قياسي1(

Fusion Orange

Elixir Red

Vertigo Blue

Pearly white

برتقالي فيوجن

أحمر إلكسير

أزرق فيرتيجو

أبيض لؤلؤي

A E R O DY N A M I C M O O D .
Sturdy and stylish, the wheel rims on the new
PEUGEOT 2008 enhance its sporty look.

.طابع هوائي
2008  تعزز الطاسات في بيجو،متانة وأناقة
.الجديدة مظهرها الرياضي
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16” ELBORN
Aluminium Anthra Grey wheel rims,
glossy lacquer. Standard on Active version.
 بوصة16 إلبورن
 بطالء،طاسات عجالت من األلمنيوم باللون الرمادي
.Active  معيارية في طراز،المع

17” SALAMANCA
Aluminium two-tone diamond-cut & Onyx Black wheel rims,
glossy lacquer. Standard on Allure versions.
 بوصة17 سلمنكا
طاسات عجالت من األلمنيوم بدرجتي لون قصة ألماسية
.Allure  معيارية في طراز. بطالء المع،وأسود أونيكس

18” BUND
Two-tone diamond-cut & Onyx Black wheel rims, glossy lacquer
with matte Stormy Grey insert. Standard on GT version.
 بوصة18 بند
 بطالء المع،طاسات عجالت بدرجتي لون قصة ألماسية وأسود أونيكس
.GT  معيارية في طراز.مع إضافات بلون رمادي ستورمي غير المع
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bhr.peugeot.com

