הנצחון שלו זה הנצחון של .ך
פיג׳ו  3008 SUVשזכה ב 62-פרסים בינלאומיים ,כולל רכב השנה באירופה  ,כובש גם את ישראל.
מדינה

פרס

הפרס ניתן בידי:

ישראל

אוטו השנה  2019בקטגוריית רכבי פנאי קומפקטיים

אוטו

ישראל

רכב השנה  2018בקטגוריית רכבי פנאי קומפקטיים

ICAR

ישראל

מכונית השנה 2017

ICAR

ישראל

רכב השנה  2017בקטגוריית רכבי פנאי קומפקטיים

ICAR

צרפת

המכונית המחוברת 2016

Net.01

צרפת

מקום ראשון בעולם בקטגוריית רכב בייצור סדרתי

תחרות  RTL/AUTOPLUSבקרב מאזינים וקוראים

אנגליה

מכונית השנה

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2017

אנגליה

ה SUV-הטוב ביותר

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2017

דנמרק

מכונית השנה 2017

( MKDמועדון כתבי הרכב של דנמרק)

צרפת

המכונית של ארגוס לשנת 2017

L'Argus

צרפת

 SUVהשנה של ארגוס 2017

L'Argus

אנגליה

המכונית המשפחתית של  Inside Laneלשנת 2016

פרסי מכונית השנה של  Inside Laneלשנת 2016

קרואטיה

מכונית השנה 2017

ארגון כתבי הרכב המקצועיים של קרואטיה

בינלאומי

®PEUGEOT i-Cockpit

Auto Best

צרפת

ה SUV-האופנתי ביותר

Auto-Moto TF1

אירלנד

מכונית השנה

Irish Daily Mail

צ'ילה

ה SUV-הטוב ביותר לשנת 2017

סלובניה

מכונית השנה

צרפת

ה SUV-הטוב ביותר לעסקים לשנת 2017

MT MAG - La Tercera
Avto magazin, Motorevija, Delo, Dnevnik, Evo et Večer,
RTV Slovenija et Siol.net
Kilomètres Entreprises

פורטוגל

המכונית הטובה ביותר לשנת 2017

מגזין טורבו

פורטוגל

ה SUV-הטוב ביותר לשנת 2017

מגזין טורבו

צרפת

פרס עיצוב הפנים הטוב ביותר

Festival Automobile International

צרפת

ה SUV-הקומפקטית המועדפת על ידי הצרפתים

מגזין L'Automobile

פורטוגל

מכונית השנה

media Portugais 19

רומניה

אירופה

 AUTOproהטוב ביותר
פרס החדשנות הטובה ביותר לרכב עבור PEUGEOT
® I-Cockpit
מכונית השנה

מגזין AUTOpro

COTY

גרמניה

פרס עיצוב המוצר של Red Dot

ארגון Red Dot

רומניה

פרס החלל הפנימי הטוב ביותר

Magazine Automarket.ro

צרפת

מכונית השנה 2017

AFPA

ספרד

Groupe Motorpress Iberica

מדינה

פרס

הפרס ניתן בידי:

צרפת

ה SUV-הטוב ביותר

Prix Auto Environnement MAAF

צרפת

הרכב הפרטי של השנה

L'Automobile & l'Entreprise

אנגליה

ה SUV-בגודל בינוני הטוב ביותר

Auto Express

צרפת

חדשנות

מגזין L'Automobile

צרפת

הקרוסאובר הקומפקטי של השנה

La Revue Automobile

הולנד

רכב הליסינג של השנה 2017

Alphabet

צ'כיה

מכונית ציי הרכב של השנה

 100חברים ,הכוללים מנהלי ציי רכב ,מנהלי חברות ודיירקטורים

אירלנד

המכונית האירית של השנה

ארגון כתבי הרכב המקצועיים וארגון כתבי הרכב האיריים

בינלאומי

מכונית השנה של Women's World
בקטגוריית  / SUVקרוסאובר

 25שופטות מ 20-מדינות שונות .פרסי המכונית היחידים בעולם
המוענקים על ידי נשים.

דרום
אפריקה

המכונית המשפחתית של השנה

השופטים הם מ ,Drive360-מוסף שבועי המצורף לעיתון The
 ,Starחדשות פרטוריה ,Daily News ,מרקורי וקייפ טיימס;
ומאתר האינטרנט של .IOL Motoring

מקסיקו

ה SUV-הטוב ביותר של 2017

עיתונאים מקסיקנים מWWCOTY-

מרוקו

רכב השנה לשנת 2018

מגזין הרכב Autonews

טורקיה

הרכב הטוב ביותר לשנת 2018

Auto Motor Sport

צרפת

ה SUV-הקומפקטי הטוב ביותר לשנת 2018

מגזין L'Automobile

מזרח
תיכון

מכונית השנה במזרח התיכון 2018

 MECOTYהפרס הגדול ביותר של תעשיית הרכב האזורי

אנגליה

זוכה פרס הזהב ,רכב השנה לפי AutoExpress

AutoExpress

אנגליה

ה SUV-הטוב ביותר

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2018

אנגליה

פרס הטכנולוגיה

""?What Car

אנגליה

הקרוסאובר של השנה

Fleet World

אנגליה

רכב השנה

Diesel Car

אנגליה

ה SUV-הקומפקטי הטוב ביותר

Diesel Car

אנגליה

ה SUV-הטוב ביותר

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2018

אנגליה

ה SUV-וה 4X4 -הטוב ביותר

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2018

אנגליה

ה SUV-החסכוני ביותר

משתתפי סקר מכוניות השנה של  CarBuyerלשנת 2017

אנגליה

הרכב המשפחתי הטוב ביותר

UK COTY

אנגליה

ה SUV-הקומפקטי הטוב ביותר

Fleet World

אנגליה

רכב השנה לפי  AutoExpressבקטרוגיית SUV
קומפקטי לשנת 2018

AutoExpress

אנגליה

הקרוסאובר של השנה

HONEST JOHN

מקסיקו

רכב השנה של מקסיקו לשנת 2018

מגזין Automóvil Panamericano

צרפת

הרכב האוטומטי הסביבתי ביותר-עבור רמת גימור GT

Evo Malaysia, Autobuzz & Roda Pusing

מלזיה

ה SUV-הקומפקטי הטוב ביותר

שלושת אתרי הרכב המוביליםEvo Malaysia, Autobuzz :
וRoda Pusing-

אנגליה

 Towcar Of The Yearלמשקל  1,350 – 1,100ק"ג

Caravan and Motorhome Club

