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Автомобилна марка с над 100-годишна история, 
Peugeot е сред най-големите производители на 
шосейни модели. Автомобили като 504, 505, 406 
и 508 се отличават с иновативност и удоволствие 
от управлението, съчетани с високи технически 
показатели, благодарение на които Марката е 
референция в областта на пътното поведение и 
двигателите.

Спортната слава на  Peugeot се дължи на успехите на 404, 504, 405 и 205 в рали състезанията, както и на 
титлите на 206 WRC. Тя доказва постоянния стремеж към технологично съвършенство.

Именно този опит, ноу-хау и иновативност са в основата на новата концепция 301 с елегантен автентичен стил 
Peugeot. Забележителното поведение на пътя ви гарантира удоволствие от управлението, а качественото
оборудване предлага максимален комфорт.
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Новият седан  Peugeot излъчва сила и надеждност. Използвайки богатия 
опит на Марката, той превръща многофункционалността в основното си 
предимство. В града или на магистралата, независимо от условията на 
движение, 301 показва забележителни качества, които му позволяват
да се справи във всяка ситуация.

Външният стил не оставя съмнение в идентичността на модела,
а модерното оборудване и вътрешните размери го превръщат
в изключителен семеен автомобил. Новият  Peugeot 301 ще ви
спести избора между рационалното и емоционалното!
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Когато стилът е достъпно удоволствие, няма нужда да 
се лишавате от автомобил, който ви прави различни!
301 покорява с елегантен дизайн и хармонични 
линии, които съчетават модернизъм и сила.

Предната част изразява индивидуалността на 
автомобила, издълженият профил издава голямо 
вътрешно пространство, а сякаш слелият се с пътя 
силует внушава отлично поведение. Хромираните 
детайли* придават допълнителна елегантност.

Тъй като животът в 301 трябва да бъде не само
по-приятен, но и по-красив!

* На разположение в ниво Allure
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301 разполага с оборудване, което ще ви помага през цялото 
пътуване. Ергономично купе, системи за помощ при управлението, 
богато арматурно табло, съчетание между стил и комфорт.

БОРДНО ТАБЛО
Таблото на 301 разполага с едноцветна матрица, на която се 
изнасят данните на бордкомпютъра, информации за маршрута и 
включената предавка*. За повече стил, изберете уреди с хромиран 
кант**!

ЗАДЕН ПАРКТРОНИК
Задният парктроник*** ви предупреждава за предмети или хора 
в близост до автомобила чрез ултразвукови датчици в задната 
броня. Предупреждението се извършва чрез звуков сигнал и 
графика на дисплея на аудиосистемата CD RDS MP3 Bluetooth®.

РЕГУЛАТОР И ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА
Свързаният с регулатора*** ограничител на скоростта позволява 
да фиксирате скорост, която да не превишавате. Максималната 
зададена скорост се достига, натискайки педала на газта до твърда 
точка. Тази крайна точка може да бъде преодоляна за временно 
превишаване на програмираната стойност.

* За версиите АСК
** На разположение в нива Active и Allure
*** Oпция или не се предлага според версията
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БАГАЖНИК
Общият обем на багажника на 301 е 506 литра (норма VDA 210) 
(640 литра вода). Архитектурата му го прави особено достъпен 
и практичен. Оригинално място за вещи е обособено под пода, 
където може да се приберат резервни крушки, сигнален триъгълник 
и други предмети, които трябва да бъдат в автомобила постоянно.

МОДУЛНА ЗАДНА СЕДАЛКА
Задната седалка е делима 2/3-1/3*, а двете части на облегалката се 
сгъват бързо и лесно с помощта на бутоните върху всяка от тях.

* Серийно или не се предлага според версията
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Постиженията на Peugeot в ходовата част му спечелват 
репутация на еталон в областта на пътното поведение. 

301 използва ефективно това ноу-хау и се чувства еднакво 
удобно в планината и на магистралата. Освен това той обича

града, където прецизната кормилна система с електроусилвател 
го прави особено маневрен.
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Здравината и качеството на изпълнението са основните 

изисквания към проекта 301, чиято цел е да бъде подходящ 
за всеки тип условия на движение. Доказателство за това са 

пътният просвет от 166 мм, прецизната система за фиксиране 
на външните части на каросерията и монтирането на двойно 

уплътнение за ограничаване на навлизането на прах.
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Вашият 301 може да отговаря напълно на темперамента ви и да ви 
доставя истинско удоволствие!

1,2 л VTi 72 к.с. МСК5
Този бензинов двигател с обем 1199 см³  използва разработките 
на ново поколение 3-цилиндрови двигатели, които позволяват 
намаляване на теглото на автомобила. По този начин двигателят 
предлага едновременно удобство и икономичност.

1,6 л VTi 115 к.с. МСК5 / 1,6 л VTi 115 к.с. АСК4
Наследник на поколение, доказало своята ефикасност, този бензинов 
двигател с обем 1587 см³, комбиниран с механична или автоматична 
скоростна кутия, също се възползва от технически подобрения за 
намаляване на разхода на гориво и позволява на 301 да прояви 
отличната си динамика.

1,6 л HDi 92 к.с. МСК5
Дизеловият двигател с обем 1560 см³, с механична скоростна кутия, 
предлага синтез между ефективност, гъвкавост и икономичност, 
гарантирайки удоволствие.

* Съобразно директива 99/100/СЕ     ** С енергоспестяващи гуми
Разходите и емисиите в таблицата по-горе съответстват на двигателите Евро 5.
МСК5 = механична 5-степенна скоростна кутия;     АСК4 = автоматична 4-степенна скоростна кутия.
Разходите в таблицата по-горе съответстват на стойностите, хомологирани според европейските 
регламенти, приложими за всички производители и всички леки автомобили, продавани в Европа.
Тези стойности ви дават възможност да сравните автомобилите и да определите избора си: 
  - Разходът в градски условия е получен за маршрут от около 4 км.
  - Разходът в извънградски условия е получен за маршрут от около 7 км. 
  - Разходът в  комбинирани условия е получен за двата маршрута, или около 11 км. 
Стойностите са получени при строго определени условия (температура, маса и др.) и при много спокоен 
стил на шофиране. Реалните условия на движение, атмосферните условия, товарът в автомобила, стилът 
на шофиране, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори без товар), интензивното 
използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат да доведат до разходи, 
различни от хомологираните.

1,2 л VTi 72 к.с. Бензин МСК5 7,0/6,9** 4,3/4,2** 5,3/5,2** 124/119**

1,6 л VTi 115 к.с. Бензин МСК5 8,8/8,7** 5,3/5,1** 6,5/6,4** 151/148**

1,6 л VTi 115 к.с. Бензин АСК4 10,0/10,0** 5,6/5,5** 7,3/7,1** 168/164**

1,6 л HDi 92 к.с. Дизел МСК5 4,9/ 4,8** 3,9/3,7** 4,3/4,1** 112/108**

Ск. кутия Градски Извънградски Комбиниран СО2 г/км

Разход л/100 км*
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Оборудването за активна и пасивна безопасност на 301 
ви позволява да му се доверите, без да пренебрегвате 
своята отговорност.

ESP®
Системата за динамичен контрол на сигурността 
(ESP®) обединява 5 функции: против блокиране на 
колелата, електронно разпределение на спирачното 
усилие на 4-те колела, помощ при внезапно спиране, 
против приплъзване на колелата и динамичен контрол 
на стабилността, които помагат на водача да върне 
автомобила в правилната траектория, в границите на 
физичните закони.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
301 е оборудван с 4 въздушни възглавници: водач, пътник 
и 2 възглавници глава-гръден кош за предните места.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ И ФИКСАТОРИ ISOFIX
Според нивото на изпълнение предпазните колани 
са оборудвани с пиротехническо устройство, което 
"залепва" пътника към седалката при удар. Освен това 
при непоставен колан на водача в таблото светва 
индикатор и се чува звуков сигнал. Отново според 
нивото на изпълнение 301 може да разполага с 
фиксатори за детски столчета на задните странични 
места.

АВТОМАТИЧНИ АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ
При рязко спиране аварийните светлини се активират 
автоматично. Те угасват при подаване на газ.



HIGH RES NEEDEDHIGH RES NEEDED

ТЕКСТИЛ OZA MISTRAL01 ТЕКСТИЛ OZA LAMA02
1"/.2(-..
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МЕТАЛИК
(опция)

СИВО SHARK СИНЬО KYANOS NOCCIOLLA RICH OAK

СИВО ALUMINIUM ЧЕРНО ONYX БЯЛО BANQUISE

МАТ
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ТАСОВЕ 15"
BORE*

ТАСОВЕ 15"
HOBART*

АЛУМИНИЕВИ
ДЖАНТИ 15"

HARVEY*

АЛУМИНИЕВИ
ДЖАНТИ 15"

SPA*
* Серийно, опция или не се предлага според версията

ТЕКСТИЛ OLINE LAMA04ТЕКСТИЛ OLINE MISTRAL03

ТЕКСТИЛ ISAR MISTRAL05

МЕТАЛИК
(опция)

АЛУМИНИЕВИ
ДЖАНТИ 16''

SPA*
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МЕТАЛИК
(опция)

СИВО SHARK СИНЬО KYANOS NOCCIOLLA RICH OAK

СИВО ALUMINIUM ЧЕРНО ONYX БЯЛО BANQUISE

МАТ
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ТАСОВЕ 15"
BORE*

ТАСОВЕ 15"
HOBART*

АЛУМИНИЕВИ
ДЖАНТИ 15"

HARVEY*

АЛУМИНИЕВИ
ДЖАНТИ 15"

SPA*
* Серийно, опция или не се предлага според версията

ТЕКСТИЛ OLINE LAMA04ТЕКСТИЛ OLINE MISTRAL03

ТЕКСТИЛ ISAR MISTRAL05

МЕТАЛИК
(опция)



Оборудвайте своя 301 така, че да отговори на всичките ви нужди. 
Запознайте се с пълната гама аксесоари за модела.

1 Линия S  Преден спойлер

2 Линия S  Джанти 16"

3 Линия S  Стикери ленти / Стикери рали флаг

4 Линия S  Баджове S

5 Хромирани пръстени на фаровете за мъгла

6 Хромирани основи на външните огледала

7 Заден спойлер

8 Хромиран ауспух

3

2

4

6

8

7

5

1
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peugeot.bg
За да научите повече за 301 и да се запознаете с предлаганите цветове и двигатели, опциите и техническите му характеристики, 
посетете нашия уеб сайт.

ЛИНИЯ S:  ЛАЙСТНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ / 
СТЕЛКИ / ХРОМИРАН ЛОСТ НА РЪЧНАТА СПИРАЧКА СИСТЕМА ЗА НАВИГАЦИЯ GARMIN НАПРЕЧНИ РЕЙКИ НА ПОКРИВА (АЛУМИНИЙ)

КУТИЯ ЗА БАГАЖ КАЛОБРАНИ / СТРАНИЧНИ ЛАЙСТНИ БАГАЖНИК ЗА ВЕЛОСИПЕД

А 921
А1 1759
B 465/705
C 892
D 121/260
E 801
F 849
G 1091
G1 549
G2 1621
H 1409
I 1380
J 1395
K 1359
L 1032

1501
1953

2652
4442

816 974

1478
1748

14
66

)&*+$'(
в мм
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