PEUGEOT 301
301

peugeotksa.com

بـــيـــجـــو

A NEW CITY OPENS UP TO YOU.

بــــاب عــــالــــم جــــديــــد يــــفــــتــــح أمــــامــــك

انــطــبــــاع يــفــــوق الوصــــف.
من النظرة األولى ستشهد أن بيجو  301بخطوط تصميمها وهندستها
تع ّبر عن الحداثة والجرأة واالبداع في كل لمحة.
صممت بيجو  301لتكن رمزًا للتم ّيز والفخامة يليق بعالمة بيجو المتم ّيزة٬
تميزها مصابيح اإلضاءة النهارية* الـ  LEDفي المقدمة وخطوط الضوء
الساحرة في المصابيح الخلفية تزيد من روعة تصميمها الخارجي.
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*إمكانات متاحة بحسب الدولة

AN INCREDIBLE IMPRESSION.

عــــش االخــتــــاف.

Here, elegance is on top with the chrome package, a flattering

بيجو  301الفريدة ٬تجسد روعة التصميم بكل ما يع ّبر عن عالمة وشخصية
بيجو العريقة.

A symbol of brand excellence, the PEUGEOT 301 boasts a winning

التصميم المطور من األمام يؤكد على شخصيتها الجريئة ٬بشبكة عمودية
ومصد أمامي فخم وغطاء المحرك يعبروا عن روحها القوية.
من الكروم
ٍ

complement to the modern, light lines of the PEUGEOT 301.

light combination driven by LED daytime lights* in front and
claw-like streaks in the back.

* Equipment available depending on country

أسد بيجو الشهير محفور على اإلطارات المصنوعة من مزيج معدني خاص٬
يضمن لك دومًا أنك في المكان األنسب بداخلها و االنطالق لتمتلك الطريق.

LIVE THE DIFFERENCE.
The PEUGEOT 301 embraces all the trademark signature of the
PEUGEOT style.
The redesigned front affirms its character with a vertical grille,
imposing front bumper and prominent hood.
Light alloy wheels and the lion carved into the grille guarantee that
you are in the right place and ready to make the road your own.
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INSIDE, EVERYTHING IS EXPRESSED.

صـــمـــم بـــعـــنـــايـــة.
فــي الــداخـــل ،كـــل شـــيء
ّ

THE FUTURE MEETS THE PRESENT.
The future unfolds in front of you with the dashboard of
the PEUGEOT 301.
Fall under the spell of the purity of its new white matrix display.
It is entirely redesigned to exude modernity and harmoniously
incorporate a 7” touch screen, as well as climate control*.
Everything is at your fingertips.
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.المــســتــقــبــــل اآلن
.301 تكنولوجيا المستقبل امام عينيك مع لوحة قيادة بيجو
.سوف يسحرك نقاء شاشة العرض الناصعة المضيئة
 مع٬صممت من جديد لتضيف لمسة التقدم والحداثة بشكل متناغم
ّ
 بوصة باإلضافة الى وحدة التحكم* بالمناخ7 شاشة لمس مقاس
.في ارجاء السيارة

A DESIGN FOR THE FUTURE.
Inside, the PEUGEOT 301 features a new trim package inspired
by the purest PEUGEOT tradition.
A unique style, at the forefront of design and ergonomics, enhanced
by high-quality materials.

.صــمــمــــت للمــســتــقــبــــل
ّ
 بدءًا٬ العديد من الميزات في أدق التفاصيل301  تشهد بيجو٬من الداخل
.من التشطيبات األنيقة المستوحاة من تصميمات بيجو األصيلة
،بأسلوب فريد من نوعه بأحدث آليات التصميم ومراعاة بيئة العمل
.ومواد عالية الجودة

.جميع اإلمكانات بمتناول يديك
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تــتــأقــلــــم مــــع راحــتــــك.
صممت لتحقيق كل ما تتمناه من سبل الراحة.
أبعاد بيجو  301الداخلية ّ
إمكانية التعديل والتحكم الكامل في ظهر المقاعد الخلفية ّ
يمكنك من
خيارات عديدة إلستغالل المساحة.
تقسيمها وثنيها او بعضها لتو ّفر لك
ٍ
في الخلف ٬يمكنك استخدام مساحة رحبة وهائلة تكفي كل احتياجاتك.
ببساطة ٬براعة في التصميم الداخلي لتعزز الراحة للجميع.
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EXEMPLARY MODULARITY.
The PEUGEOT 301 adapts to your desires.
The modular seat-backs of the rear bench seat can be divided 2/3 or
1/3 to serve up a world of possibilities.
In the back, take advantage of the generous volume of the boot for all

الــراحــــة .أســلــــوب حــيــــاة.
ً
مقعدك .واستمتع بالرحابة الداخلية التي تسع  5اشخاص بكل اريحية.
اتخذ
بيجو  301تتميز ايضًا بوحدة تحكم بالمناخ الداخلي لتضيف الى كل رحالتك
بعدًا جديدًا من الراحة.

COMFORT AS LIFESTYLE.
Take a seat. The comfortable interior can accommodate 5 people.
The PEUGEOT 301 is also equipped with on-board automatic climate
control to bring a whole new dimension to your ride.

your space and storage needs.
Versatility that boosts comfort for everyone.
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AROUND YOU,
EVERYTHING IS CONNECTED.
In your hands, a totally intuitive EAT6* automatic gearbox
turns your trips into enjoyable outings.
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كــــل شــــيء مــــن حــولــــك يــعــمــــل
.فــــي انســجــــام
* االوتوماتيكي يجعل من كل رحالتك غاية فيEAT6  ناقل الحركة٬بين يديك
.المتعة

A WORLD OF TECHNOLOGY.
You’re here. Your smartphone is displayed on your touch screen thanks
to the Mirror Screen Triple Play feature*.
Bluetooth and the USB jack instantly establish a connection between
your smartphone and the dashboard of your PEUGEOT 301.
(*) Only certified MirrorLink®, Android Auto® or Apple Carplay™ applications will work, when stopped
or while driving as the case may be. When you are driving, some of the features of the applications
concerned will be blocked. Some kinds of content that can be accessed for free on your smartphone
require the purchase of an equivalent certified app for MirrorLink®, Android Auto® or Apple Carplay™
for a fee. The Mirror Screen function works depending on the situation via MirrorLink® technology
(for MirrorLink® compatible Android phones) or via Android Auto® (for Android phones) or even Apple
Carplay™ (for IOS phones), provided you have a plan that includes internet access with your carrier.
More information at http://www.peugeot.com/fr/technologie/services-connectes/mirrorscreen

.عالــم مــن التكنولوجيــا ِمن حولك
 مع امكانية الوصول الى شاشة٬ 301 انت اآلن بداخل سيارتك بيجو
®MirrorScreen هاتفك الذكي بفضل م ّيزة
 قم301 ِلعرض محتوى األجهزة على شاشة العرض بسيارتك بيجو
.USB  أو وصلةBluetooth باالتصال من خالل ال
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REDISCOVER DRIVING.

أعــد اكــتــشــاف مــتــعــة القــيــادة.

DYNAMIC FROM EVERY
POINT OF VIEW.
Wherever your destination, the PEUGEOT 301 follows
your every move.
Take to the roads with effective, dynamic sensations that are the
result of PEUGEOT know-how.
Difficult driving conditions are a thing of the past with the EAT6*
automatic gearbox and the 115 HP, 1.6 L VTi engine* for an engine
with more brio.

16

* Availability depends on country

حــيــويــــة وديــنــامــيــكــيــــة
.مــــن كــــل جــهــــة
. تندمج معك في كل حركة301  بيجو٬اينما كانت وجهتك
المعرفة المتأصلة في بيجو تقدم لك قوة وانسيابية وديناميكية
.على الطريق
صعوبة القيادة في الظروف القاحلة اصبحت شيئًا من الماضي مع ناقل
ّ
 محرك بقوة٬ حصان115 * وبقوة دفعEAT6 المتطور
الحركة األوتوماتيكي
.* موصول مباشر ًة مع ناقل الحركة بكل حيويةL VTi 1.6
* متوفرة بحسب الدولة

OPTIMAL SAFETY.
Thanks to active and passive safety equipment, you’ll drive with total
peace of mind.
A reversing camera*, ESP dynamic stability control, ABS anti-lock,
air bags, two, 3-point seatbelts in the back set*, Isofix fasteners*
and more.
You are surrounded with a prominent level of safety.

* Availability depends on country

.األمــــان األمــثــــل
.راحة بال مثالية طوال فترات القيادة بفضل اإلمكانات ووسائل األمان الفعالة
 والمكابح المانعة٬ ونظام الثبات اإللكتروني القياسي٬*كاميرا رؤية خلفية
 نقاط حماية في المقاعد3 احزمة امان بـ٬ وسائد هوائيةABS٬ ٬لالنغالق
...* واكثر من ذلكIsofix fasteners  ونظام٬*الخلفية
. تحتويك من كل اتجاه بأفضل وسائل األمان رفيعة المستوى301 بيجو

* متوفرة بحسب الدولة
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1

FEEL IT WITH YOUR EYES.
For trim that reflects your taste, choose from a selection
of high-end materials and lavish the interior of your
PEUGEOT 301 with thoughtful detail.

.أنــاقــــة تــذهــــل عــيــنــيــــك
2

، اختر بين تشكيلة من أجود الخامات٬ألناقة تع ّبر عنك وعن ذوقك الفريد
. 301 افخم و أدق التفاصيل الداخلية لسيارتك بيجو

1. Cran adamantium
2. Mi-cuir mistral
3. Oline gris dolmen

3
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PLAY WITH COLOUR.
Our seven opaque or metallic shades
include three new ones, including Artense grey,

Onyx Black

أسود اونيكس

Polar White

أبيض ناصع

Artense Grey

رمادي المع

Platinum Grey

Deep Blue

أزرق غامق

Beige

رمادي بالتيني

to delight and confound your indecisiveness.

.ألــــوان تــعــ ّبــــر عــنــــك
 من٬اختر من بين سبعة ألوان من درجات الغموض ودرجات الكروم
.بينهم ثالثة ألوان جديدة ستسعد باالختيار منها

بيج

AND ASSERT
YOUR PERSONALITY.
Perfect osmosis is at your fingertips.
Make your PEUGEOT 301 as perfect as possible
by opting for one of six available wheel rim models.

.وتــعــ ّبــــر عــــن شــخــصــيــتــــك
.الكمال التام بين يديك
 كما تحب ان تكون عند االختيار من بين301 اجعل سيارتك بيجو
RIM  خيارات المتاحة من طراز عجالت6 الـ
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16” aluminium
SPA rim
’SPA‘  بوصة ألمنيوم16

15” Steel
with cover

 بوصة فوالذ مع غطاء15
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NETWORK AND SERVICES
When you choose PEUGEOT, you have the assurance
of knowing that your vehicle has been designed and
built to give you years of worry-free motoring. As a
PEUGEOT owner, you can also rely on the customer
care services of your dealer. This will ensure that
you’re talking to a specialist who’ll listen to you,
understand your problems and respond efficiently
- someone who also has the expertise to maintain
your PEUGEOT correctly, using trained technicians,
PEUGEOT diagnostic equipment and PEUGEOT
original parts.

FURTHER INFORMATION

ABOUT THIS BROCHURE

PEUGEOT ACCESSORIES
PEUGEOT Accessories are designed specifically
for each model, meaning no compromises on fit or
function. In addition, they are tested to a rigorous
standard for complete confidence and peace of mind.

The information contained in this brochure is based
on the data and images available at the time of
printing. Some features may not be available in the
region. As part of a policy of continuous specification
improvement, PEUGEOT reserves the right to modify
specification, options and colours at any time. For
full details ask your PEUGEOT dealer, or click on
me.peugeot.com. Print and photographic processes
used in this brochure may alter the depth and tone of
the colours shown. This brochure is not a contractual
document or offer of sale. The details in this
brochure cannot be reproduced without the express
authorisation of PEUGEOT.

PEUGEOT AND THE ENVIRONMENT
Our website has details of PEUGEOT’s environmental
and recycling policies.

PEUGEOT SERVICE CARE
Please refer to the maintenance book for details of the
service intervals and the specifics of vehicles operating
in arduous conditions.

الـشـبـكـة والـخـدمـات
حول هذا الكت ّيب

معلومات إضافية

المتضمنة في هذا الكت ّيب
تعتمد المعلومات
ّ
.على البيانات والصور المتاحة في وقت الطباعة
.من الممكن عدم تو ّفر بعض المزايا في المنطقة
 تحتفظ،كجزء من سياسة متابعة تطوير المواصفات
ٍ
 الخيارات واأللوان،بيجو بحق تعديل المواصفات
 نرجو منكم سؤال وكيلكم لمعرفة.في أي وقت
me.peugeot. تفضلوا بزيارة
 أو،المعلومات الكاملة
ّ
 من الممكن أن تؤثر عملية طباعة وتصوير.com
 ال يعتبر.هذا الكت ّيب على األلوان الموجودة فيها
 ال يمكن.هذا الكت ّيب وثيقة تعاقدية أو عرض للبيع
نسخ المعلومات الواردة في هذا الكت ّيب دون إذن
.تصريح من بيجو

إكسسوارات بيجو
تم تصميم إكسسوارات بيجو بشكل خاص لكل
 ما يعني أنه ليس هناك مساومة على عملها،طراز
 باإلضافة إلى ذلك فقد تم فحصها وفقًا.وتالؤمها
.لمعايير صارمة لثقة كاملة وضمان راحة البال

22

بيجو والبيئة
يحتوي موقع بيجو اإللكتروني على سياسات بيجو
.نحو البيئة وإعادة التدوير

، فأنتم تختارون راحة البال،عند اختياركم بيجو
بمعرفتكم أنه تم تصميمها وبناءها لمنحكم
 كونكم أحد.سنوات من الطمأنينة على الطرقات
 فيمكنكم االعتماد على خدمة العمالء،مالكي بيجو
 هذا سيضمن تواصلكم.التابعة للموزّع الخاص بكم
مع اختصاصي يصغي إليكم ويفهم مشاكلكم
ويسعى إلى ح ّلها بكل كفاءة – باإلضافة إلى
تقنيين بخبرة كبيرة وتدريب متم ّيز للمحافظة على
 عبر أجهزة الفحص،بيجو خاصتكم بشكل صحيح
.الخاصة واستخدام قطع غيار بيجو األصلية

خدمة عمالء بيجو

يرجى منكم مراجعة كت ّيب الصيانة لمعرفة تفاصيل
فترات الخدمة ومواصفات السيارة أثناء عملها تحت
.الظروف الشديدة والشاقة

