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ΝΕΟ SUV PEUGEOT 2008

Η ΤΕΛ Ε Ι ΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠ ΤΟ Μ ΕΡΕΙΑ.

Σ Υ ΝΑΡΠ ΑΣ Τ Ι ΚΟ SU V.

Κάθε λεπτομέρεια του SUV PEUGEOT 2008 έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια

Στιβαρό αμάξωμα, χυτές γραμμές και γενναιόδωροι χώροι είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του SUV PEUGEOT 2008,

και προσοχή στη λεπτομέρεια, με γνώμονα την κομψότητα και τη λειτουργικότητα.

που σχεδιάστηκε για να προσφέρει επιδόσεις αλλά και οικονομία. Το εκφραστικό εμπρός μέρος και το οριζόντιο καπό,

Εξοπλισμένο με προβολείς Full LED(1) και πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED,

σε συνδυασμό με τις έντονα σμιλευμένες πλευρές και το υπερυψωμένο αμάξωμα, συνθέτουν την εικόνα έντονου δυναμισμού.

η φωτεινή υπογραφή της PEUGEOT με τις τρεις ‘νυχιές’ αντανακλά την καινοτομία

Στο πίσω μέρος το διακριτικό σπόιλερ, η μαύρη γυαλιστερή φάσα μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων και η διπλή χρωμιωμένη

και την τεχνολογική υπεροχή του.

απόληξη της εξάτμισης(1), τονίζουν ακόμα περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα και την έντονη προσωπικότητά του.

2

(1) Διαθέσιμη ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού και τον κινητήρα.
(1) Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

Οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου απεικονίζουν το 2008 GT με θερμικό ή ηλεκτρικό κινητήρα, με ή χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό.
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Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε ΜΠΕΙΡΙΑ .
Απογειώστε την εμπειρία οδήγησης με το PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), με κορυφαία εργονομία, τιμόνι μικρών διαστάσεων με εμσωματωμένα

Τα θερμαινόμενα(1) εμπρός καθίσματα ή το κάθισμα του οδηγού με λειτουργία μασάζ(2) και ηλεκτρικές ρυθμίσεις(2) προσφέρουν άνεση σε κάθε

χειριστήρια, High Definition οθόνη αφής 10”(1) και 3D ψηφιακό πίνακα οργάνων με λειτουργία παραμετροποίησης και εξατομίκευσης.

διαδρομή, μικρή ή μεγάλη. Η ευρυχωρία για τους πίσω επιβάτες και η φωτεινότητα που προσφέρει η ανοιγόμενη ηλιοροφή(2) είναι κορυφαίες,

Απολαύστε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, όπως η 3D πλοήγηση(2), η λειτουργία Mirror Screen(3) και με το καινοτόμο

όπως και η ποιότητα ήχου του Hi-Fi με την αποκλειστική τεχνολογία της Focal®(2). Και χάρη στον ευρύχωρο και εύκολα διαμορφώσιμο χώρο

σύστημα εισόδου και εκκίνησης PROXIMITY(4) μπείτε στον κόσμο του SUV PEUGEOT 2008, έναν κόσμο τεχνολογίας και ασφάλειας.

αποσκευών(3) με ρυθμιζόμενο δάπεδο σε δύο θέσεις(4) και τη λειτουργία αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων Magic Flat(4), το SUV PEUGEOT

(1) Διαθέσιμο στο βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση. (2) Διαθέσιμη στο βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση. (3) Διαθέσιμη στο βασικό εξοπλισμό, η λειτουργία Mirror

2008 σας προσφέρει πρακτικές και λειτουργικές λύσεις, όσο μεγάλες κι αν είναι οι ανάγκες σας.

Screen δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη αφής όλων των εφαμογών του smartphone. Μόνον οι συμβατές εφαρμογές Apple CarPlay™, Android Auto™ ή Mirror Link® λειτουργούν με το όχημα σταματημένο ή εν
κινήσει, ανάλογα με την περίπτωση. Με το όχημα σε κίνηση, ορισμένες λειτουργίες των εφαρμογών αυτών θα απενεργοποιούνται. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου που μπορεί να είναι διαθέσιμοι δωρεάν στο smartphone σας,
είναι δυνατόν να απαιτούν την επί πληρωμή εγγραφή στην αντίστοιχη πιστοποιημένη εφαρμογή Apple CarPlay™, Android Auto™ ή Mirror Link®. H λειτουργία Mirror Screen εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω του

(1) Διαθέσιμα στο βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμα, ανάλογα με την έκδοση.

Android Auto™ (για smartphones Android) ή μέσω Apple CarPlay™ (για smartphones iOS) ή μέσω της τεχνολογίας Mirror Link® (για smartphones Android συμβατά με Mirror Link®), με την προϋπόθεση τηλεφωνικής συνδρομής

(2) Διαθέσιμο στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση και τον κινητήρα.

που περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι παραπάνω εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα. (4) Σύστημα εισόδου και εκκίνησης hands-free, που σας δίνει τη δυνατότητ να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο καθώς το

(3) Όγκος χώρου αποσκευών: από 434 έως1.467 λίτρα VDA με αναδίπλωση της πλάτης και της έδρας των πίσω καθισμάτων.

προσεγγίζετε και να το κλειδώσετε καθώς απομακρύνεστε απ’ αυτό, έχοντας το κλειδί στην τσέπη ή την τσάντα σας. Διαθέσιμο στο βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

(4) Διαθέσιμο στο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
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ΣΤΟΝ ΔΡ Ο Μ Ο ΠΡΟΣ Τ ΗΝ ΗΜ Ι-ΑΥΤΟΝ ΟΜ Η ΟΔΗΓΗ ΣΗ .

ΔΙ Ε Υ ΡΥ ΝΕ Τ Ε ΤΟΥ Σ ΟΡΙ ΖΟΝΤ Ε Σ Σ ΑΣ .

Το SUV PEUGEOT 2008 ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες τελευταίας γενιάς της μάρκας, όπως το σύστημα Drive Assist Plus(1) που διαθέτει

Εξερευνήστε καινούργιες διαδρομές και τολμήστε να διασχίσετε νέα μονοπάτια.

όλα τα χαρακτηριστικά της ημι-αυτόνομης οδήγησης: με τη βοήθεια της λειτουργίας Lane Positioning Assist(2) και τον προσαρμοζόμενο

Χάρη στην τεχνολογία Advanced Grip Control(1), σας δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόσετε την ικανότητα πρόσφυσης του SUV PEUGEOT

ρυθμιστή ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go , διατηρείται η επιλεγμένη θεση στη λωρίδα κυκλοφορίας και ρυθμίζεται αυτόματα η

2008 σε κάθε είδος εδάφους, επιλέγοντας ένα από τα 3 προγράμματα οδήγησης(2) που διαθέτει, ενώ με τη λειτουργία Hill Assist Descent

ταχύτητα, ανάλογα με εκείνη του προπορευόμενου οχήματος, ώστε να διατηρείται πάντα μία απόσταση ασφαλείας.

Control(3) διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο της ταχύτητας κατάβασης σε διαδρομές με έντονη κλίση.

(3)
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(1) Σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Διαθέσιμο στο βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

(1) Εξελιγμένο σύστημα ρύθμισης της πρόσφυσης. Διαθέσιμο στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

(2) Σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που διατηρεί την επιλεγμένη από τον οδηγό θέση στη λωρίδα κυκλοφορίας.

(2) Οδήγηση στην άμμο, τη λάσπη ή το χιόνι.

(3) Σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που χρησιμοποιεί ένα ραντάρ στο κέντρο του εμπρός προφυλακτήρα και μια κάμερα στην κορυφή του παρμπρίζ.

(3) Hill Assist Descent Control: λειτουργία ελέγχου της ταχύτητας (για μικρότερες από 30km/h) σε δρόμο με έντονη κλίση (μεγαλύτερη του 5%).
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Α ΝΑΚΑ ΛΥ ΨΤ Ε ΕΝΑ Ν Ν ΕΟ ΤΡΟΠ Ο Μ Ε ΤΑΚ ΙΝ Η ΣΗ Σ.

Η ΛΕ ΚΤ ΡΙ ΖΕ Ι Τ Ι Σ ΑΙ Σ ΘΗ Σ Ε Ι Σ .

Αποκτήστε πλήρη ελευθερία μετακίνησης, κάθε μέρα και ώρα, όπου κι αν πάτε. Πολυτάλαντο και ευέλικτο στην πόλη λόγω

Ανακαλύψτε τις πρωτόγνωρες συγκινήσεις ενός κόσμου 100% ηλεκτρικού. Νιώστε την άμεση απόκριση του κινητήρα επιταχύνοντας έως τα 100 km/h

των compact διαστάσεών του, απόλυτα ασφαλές και σταθερό στον αυτοκινητόδρομο, το SUV PEUGEOT e-2008 έχει δυνατότητα ταχείας

σε μόλις 9,9 δευτερόλεπτα. Εξοικονομήστε ενέργεια χάρη στην επιλογή φρεναρίσματος ‘Brake’ (φρενάρισμα με τον κινητήρα) που περιορίζει

φόρτισης(1), εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 341 χλμ. WLTP(2) με μηδενικές εκπομπές CO2.

τη χρήση του πεντάλ των φρένων, φορτίζοντας ταυτόχρονα τη μπαταρία κάθε φορά που το αυτοκίνητο επιβραδύνει.

Το μόνο που έχετε να κάνετε για να απολαύσετε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης μέσα σε ένα περιβάλλον απολύτως αθόρυβο,

Το νέο e-2008 ξεχωρίζει χάρη στις αποκλειστικές του λεπτομέρειες όπως είναι η μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος και το μονόγραμμα ‘e’,

είναι να επιλέξετε ένα από τα 3 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης(3).

ενώ στο εσωτερικό την προσοχή τραβούν αμέσως τα καθίσματα με τις επενδύσεις από Γκρι Alcantara© Gréval(1).

(1) Φόρτιση έως και 60% της μπαταρίας σε μόλις 39 λεπτά σε κοινόχρηστο σταθμό φόρτισης συνεχούς ρεύματος ισχύος 50 kW.
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(2) Συνδυασμένος κύκλος. Αυτονομία κίνησης στην πόλη 460-474 χλμ. WLTP.
(3) Eco / Normal / Sport.

(1) Διαθέσιμο αποκλειστικά στο e-2008 GT Plus.
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Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ι Α Π ΟΥ ΣΥ ΝΑ Ρ ΠΑΖΕΙ.
Απελευθερώστε τις επιθυμίες σας και δώστε στον εαυτό σας τη δύναμη της επιλογής.
Tο SUV PEUGEOT 2008 είναι εφοδιασμένο με ηλεκτροκινητήρα 100kW )136hp), που προσφέρει άμεσα ροπή 260 Nm και μια ευρεία γκάμα
επιλογής αποδοτικών και οικονομικών κινητήρων βενζίνης 1.2 PureTech και Diesel 1.5 BlueHDi τελευταίας τεχνολογίας, με ισχύ από 100
έως και 155hp και λειτουργία Start & Stop.
Και για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και απόκριση, επιλέξτε το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT8(1), με τεχνολογία Quickshift(2).
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(1) Efficient Automatic Transmission 8: Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με ηλεκτρονική λειτουργία Shift & Park by wire και χειριστήρια στο τιμόνι. Διαθέσιμο ανάλογα με τον κινητήρα.
(2) Τεχνολογία που εξασφαλίζει γρηγορότερες και πιο ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
Τιμές WLTP(1): Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο από 4,4 έως 6,3 l/100 km, με χαμηλή Μ.Ω.Τ.** από 4,7 έως 8,1 l/100 km, με μεσαία Μ.Ω.Τ. από 4,0 έως 6,2 l/100 km, με υψηλή Μ.Ω.Τ. από 3,8 έως 5,3 l/100 km
και με πολύ υψηλή Μ.Ω.Τ. από 5,0 έως 6,5 l/100 km
Εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος WLTP): από 116 έως 141 g/km
(1) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης
καυσίμου και των εκπομπών CO2
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου
του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε
στο peugeot.gr.
** Μ.Ω.Τ. = Μέση Ωριαία Ταχύτητα φάσης κύκλου δοκιμών
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ e-2008
Τιμή WLTP(2): έως 341 χιλιόμετρα.
(2) Αναμενόμενη αυτονομία κίνησης σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα,
πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και της αυτονομίας κίνησης. Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη
διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση
του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.
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ΚΟΜΨΟ & ΠΟΙΟΤ ΙΚΟ.
Τα υλικά των εσωτερικών επενδύσεων του SUV PEUGEOT 2008
επιλέχθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, ώστε να σας
προσφέρουν ένα κομψό περιβάλλον, μοναδικό για κάθε έκδοση*,
όπου θα απολαβάνετε με άνεση κάθε σας διαδρομή.
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1. Ύφασμα 'Pneuma 3D' Μαύρο με ραφές πορτοκαλί Intense
2. Ύφασμα ‘Cozy' & Μαύρο TEP με ραφές πράσινο Mint
3. Ύφασμα ‘Capy' & Μαύρο TEP με ραφές πράσινο Adamite
4. Δέρμα** 'Nappa' Μαύρο
5. Alcantara® 'Greval' Γκρι / Ύφασμα σε πλέξη 'Technique' & Μαύρο TEP
με ραφές μπλε Moyen και πράσινο Adamite***

* ∆ιαθέσιμο στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
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** ∆έρμα και άλλα υλικά.
*** ∆ιαθέσιμο αποκλειστικά στο e-2008 GT Plus.

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι ΚΗ Λ ΑΜΨΗ.
Κόκκινο Elixir, Μπλε Vertigo ή το αποκλειστικό
Πορτοκαλί Fusion, τα λαμπερά χρώματα της
παλέτας του SUV PEUGEOT 2008 αναδεικνύουν

Λευκό Banquise
παστέλ

Μαύρο Perla Nera
μεταλλικό

Γκρι Artense
μεταλλικό

Γκρι Platinium
μεταλλικό

Πορτοκαλί Fusion
μεταλλικό

Κόκκινο Elixir
μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης

Μπλε Vertigo
μεταλλικό τριπλής επίστρωσης

Λευκό Nacré περλέ
μεταλλικό τριπλής επίστρωσης

Ατσάλινη ζάντα 16”
NOLITA

Ζάντα αλουμινίου 16”
ELBORN

Ζάντα αλουμινίου 17”
SALAMANCA

Ζάντα αλουμινίου 18”
EVISSA με βερνίκι Μαύρο Mist
και ένθετα Μαύρο Onyx

με διακριτικότητα το δυναμικό του χαρακτήρα.
Επιλέξτε το δικό σας.

(1) Χρώματα διαθέσιμα ανάλογα με την έκδοση.

Α Ε Ρ ΟΔΥ ΝΑ ΜΙΚΟ ΠΝΕ ΥΜΑ.
Κομψές και εντυπωσιακές,
οι ζάντες(2) 16”, 17” και 18” έχουν
σχεδιαστεί για να τονίζουν το σίγουρο
και ελαφρύ ‘πάτημα αιλουροειδούς’
του SUV PEUGEOT 2008.

(2) Διαθέσιμες στο βασικό, τον προαιρεικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμες,
ανάλογα με την έκδοση.
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Κωδικός εντύπου: Ν525
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