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Εδώ και 210 χρόνια, η PEUGEOT διατηρεί την Γαλλική βιομηχανική

Εργονομία, υλικά, συνδεσιμότητα, έχουμε δουλέψει πάνω στην κάθε

04 Σχεδίαση 3008

24 Ασφάλεια

παράδοση σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την καινοτομία.

λεπτομέρεια, για να σας προσφέρουμε μια πιο διαισθητική εμπειρία
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Σήμερα, η PEUGEOT χρησιμοποιεί όλη της την εμπειρία στην κατασκευή

οδήγησης. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να σας δώσουμε
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αυτοκινήτων με πρωτοποριακό σχεδιασμό που παρέχουν, πέρα από

την ελευθερία της επιλογής, γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να
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εκείνην της οδήγησης, και μια εμπειρία που εμπλέκει όλες τις αισθήσεις.

βρίσκεται στο επίκεντρο της κάθε μας προσέγγισης.

22 Άνεση

38 Εξατομίκευση

BR I G HTER DESI GN * .

* Εμπνευσμένη Σχεδίαση.

ΚΟ ΜΨ ΟΤ Η ΤΑ ΚΑ Ι ΔΥ ΝΑ ΜΙΣΜ ΟΣ.

Ε ΝΤΟΝΗ Π ΡΟΣ Ω Π Ι ΚΟΤ Η ΤΑ .

Η εξωτερική εμφάνιση του SUV PEUGEOT 3008 αντικατοπτρίζει τον δυναμισμό του χαρακτήρα του, ισορροπώντας

Η νέα φωτεινή υπογραφή περιλαμβάνει, από τις βασικές εκδόσεις της γκάμας, τους νέους LED

ανάμεσα στη δύναμη και το στυλ. Το εντυπωσιακό εμπρός μέρος του SUV 3008 συνδυάζει τις δυναμικές γραμμές, ενώ

προβολείς (Peugeot LED Technology), και τα φώτα ημέρας (DRL) σε σχήμα “δόντι λιονταριού”

η κάθετη μάσκα χωρίς πλαίσιο, η οποία επεκτείνεται στο κάτω μέρος των φωτιστικών σωμάτων έως τα φτερά

με το χρωμιωμένο πλαίσιο, χαρακτηριστικό πλέον όλων των μοντέλων PEUGEOT, που τα

ενσωματώνοντάς τα αρμονικά, προϊδεάζει για την αισθητική του μέλλοντος.

καθιστά αναγνωρίσιμα από την πρώτη ματιά. Στις κορυφαίες εκδόσεις το SUV PEUGEOT 3008
εφοδιάζεται με φωτιστικά σώματα full LED που διαθέτουν και τη λειτουργία SDL*.
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* SDL (Static Directional Lighting): Λειτουργία στατικού κατευθυντικού φωτισμού, που βελτιώνει σημαντικά την
ορατότητα στις στροφές και είναι διαθέσιμη στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων GT και GT Plus
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ΑΠ Ο Κ Λ Ε Ι Σ ΤΙ ΚΗ Φ ΩΤ Ε ΙΝΗ Υ Π ΟΓΡΑΦΗ.

Μ ΟΝΑ ΔΙ Κ Η Π ΡΟΣ Ω Π Ι ΚΟΤ Η ΤΑ.

Στο πίσω μέρος, κυριαρχούν τα νέα φωτιστικά σώματα, τεχνολογίας full LED, τα οποία ενσωματώνουν τις 3 χαρακτηριστικές

Οι ακτινωτές ζάντες αλουμινίου των 19’’ με τον αποκλειστικό σχεδιασμό San Francisco*, τα φαρδιά προστατευτικά στα φτερά και στο κάτω

τρισδιάστατες “νυχιές” και φλάς με λειτουργία scroll, αναπόσπαστο στοιχείο της φωτεινής υπογραφής της PEUGEOT.

μέρος των θυρών, τονίζουν το δυναμισμό και τη στιβαρότητα της κατασκευής του SUV PEUGEOT 3008. Ο μοναδικός χαρακτήρας της

Τα φωτιστικά σώματα καλύπτονται από διαφανές σκουρόχρωμο κρύσταλλο και αποτελούν νοητή προέκταση της μαύρης

πλευρικής όψης υπερτονίζεται από τις διακοσμητικές “inox” λεπτομέρειες στις πόρτες καθώς και τις διαμήκεις μπάρες οροφής απο αλουμίνιο.

φάσας της πόρτας του πορτμπαγκάζ, στοιχείο που μεγεθύνει οπτικά το πίσω μέρος τονίζοντας ακόμα περισσότερο
το σπορ χαρακτήρα του αμαξώματος.
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* Βασικός εξοπλισμός στο 3008 GT Plus HYBRID4
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Σ ΤΗΝ ΕΠΟ Χ Η
Τ ΗΣ ΔΕΥ ΤΕΡ Η Σ Ν ΕΟ ΤΗΤΑΣ.

ΚΟΜΨ ΟΤ Η ΤΑ ΚΑΙ Σ Τ ΥΛ.

Μ ΟΝΑ ΔΙ Κ Η Π ΡΟΣ Ω Π Ι ΚΟΤ Η ΤΑ.

Με το υβριδικό Plug-in SUV 3008, είστε έτοιμοι να ξεκινήστε ένα αξέχαστο ταξίδι. Οι εσωτερικοί χώροι

Τα σήματα HYBRID* ή HYBRID4** που κοσμούν τα εμπρός φτερά του SUV PEUGEOT 3008 υπογραμμίζουν ότι το μοντέλο ανήκει στον

παραμένουν αμετάβλητοι και το επίπεδο άνεσης κορυφαίο χάρη στην απουσία θορύβων και κραδασμών που

καινοτόμο κόσμο της υβριδικής Plug-in τεχνολογίας. Σε κατάσταση ηλεκτρικής λειτουργίας γίνεται άμεσα αντιληπτό εξωτερικά καθώς

εξασφαλίζει η ηλεκτροκίνηση. Το υβριδικό Plug-in SUV 3008 διαθέτει πρωτοποριακή σχεδίαση που υπερτονίζεται

ενεργοποιείται ένα γαλάζιο LED στο πάνω μέρος του παρμπρίζ. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η αποκλειστική ταπετσαρία συνδυασμού TEP με

από τις αποκλειστικές πινελιές αισθητικής και τεχνολογίας.

Alcantara® Μαύρο Mistral*** με εμφανείς ραφές Aikinite (απόχρωση ροζ χρυσού).

* Κίνηση στους εμπρός τροχούς, συνδυασμένη ισχύς 225 ίππων διαθέσιμο στις εκδοσεις Active Plus, Allure, Allure Plus, GT.
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** Κίνηση και στους 4 τροχούς, συνδυασμένη ισχύς 300 ίππων, διαθέσιμο στις εκδόσεις Allure Plus, GT, GT Plus.
*** Διαθέσιμο στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης GT Plus HYBRID4.
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Φ ΟΡ Τ ΙΣΤ Ε ΕΥΚΟΛ Α ΚΑΙ ΓΡΗ ΓΟ ΡΑ.

ΑΝΑΒΑΘΜ Ι Σ Μ Ε ΝΗ Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α.

Εξασφαλίστε έως και 59 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) χάρη στις διαθέσιμες λύσεις φόρτισης στο σπίτι*,

Χρησιμοποιήστε απλά το smartphone σας για να προγραμματίσετε τη θερμοκρασία του εσωτερικού* του νέου σας υβριδικού Plug-in

στο γραφείο** ή μέσω των δημόσιων σταθμών.

SUV 3008 (θέρμανση ή κλιματισμός), ενημερωθείτε για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας*, ενεργοποιήστε τη φόρτιση
για συγκεκριμένη ώρα*… με απόλυτη εξασφάλιση.
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* Με καλώδιο οικιακής φόρτισης (Mode2) για πρίζα Schuko 1,8 kW/8A ή ενισχυμένη Green'up(R) 3,6 kW/16A.
** Μέσω εγκατάστασης Wallbox (7,4 kW/32A)

* Σύνδεση μέσω της δωρεάν εφαρμογής MyPeugeot.
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Α Ν Α ΒΑ Θ ΜΙ Σ ΜΕΝ Η ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α.

Α ΠΕΡ Ι Ο Ρ Ι Σ ΤΗ Σ ΥΝΔ ΕΣΙΜΟΤ Η ΤΑ.

Η Μ ΟΝΑ ΔΙ Κ Η Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α ΤΟΥ ΝΕΟΥ PEU GEOT i - C O C KP I T ®.

Απολαύστε στην οθόνη αφής του αυτοκινήτου σας τις εφαρμογές του smartphone σας που ειναι συμβατές με Apple CarPlay™ ή Android Auto™

Το SUV 3008 σας προσκαλεί να ανακαλύψετε το εντυπωσιακό εσωτερικό του με το ακόμα πιο μοντέρνο και αναβαθμισμένο PEUGEOT

με τη λειτουργία Mirror Screen*. Aποφύγετε τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης χάρη στο πακέτο 3D Connected Navigation**.

i-Cockpit®. Το μικρών διαστάσεων, πολυ-λειτουργικό τιμόνι σας προσφέρει μοναδική ευκολία χειρισμών. Η οθόνη αφής High Definition των
10 ιντσών και οι κομψοί διακόπτες τύπου “πλήκτρων πιάνου” στην κεντρική κονσόλα παρέχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στις διάφορες

* Στο βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση. Η λειτουργία Mirror Screen λειτουργεί μέσω Android Auto™ (για smartphone με Android) ή μέσω Apple CarPlay™ (για smartphone

λειτουργίες του αυτοκινήτου.

με iOS) και εξαρτάται από το πακέτο σύνδεσης κινητής και internet. Μόνο αυτές οι πιστοποιημένες εφαρμογές θα λειτουργούν με το αυτοκίνητο σταματημένο και κατά την οδήγηση, κατά περίπτωση. Κατά
την οδήγηση, ορισμένες λειτουργίες των σχετικών εφαρμογών θα ανασταλούν. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου, οι οποίοι ενδέχεται να είναι προσβάσιμοι δωρεάν στο smartphone σας, απαιτούν την αγορά
αντίστοιχης πιστοποιημένης εφαρμογής Android Auto™ ή Apple CarPlay ™.
** Οι υπηρεσίες TomTom καθιστούν δυνατή την προβολή όλων των βασικών πληροφοριών οδήγησης σε πραγματικό χρόνο: κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, βενζινάδικα, σταθμούς αυτοκινήτων,
πρόγνωση καιρού, τοπικές αναζητήσεις και περιοχές κινδύνου (ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας). Η συνδρομή σε όλες αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνεται για μια περίοδο 3 ετών και μπορεί να
παραταθεί ή να ανανεωθεί ηλεκτρονικά στη συνέχεια (με χρέωση).
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ΟΔ ΗΓΗΣΗ ΥΨΗΛ Η Σ ΕΥΚΡΙΝ ΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚ Α ΛΥ Ψ Τ Ε Τ Η Ν Υ Β ΡΙ ΔΙ Κ Η Τ Ε Χ ΝΟΛΟ ΓΙ Α .

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη Head Up Display (HUD) των 12,3’’ ιντσών παρέχει πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης*

Στις εκδόσεις SUV 3008 HYBRID & HYBRID4, ο πίνακας οργάνων και η οθόνη αφής του PEUGEOT i-Cockpit®

και απεικονίζει μπροστά στα μάτια σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με γραφικά υψηλής ευκρίνειας.

απεικονίζουν έναν κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στην υβριδική τεχνολογία
και σας δίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα στατιστικά δεδομένα της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρικής και καυσίμου).
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* Κατά προτίμηση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.
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ΑΠ ΟΛΥ Τ Η Α Ν ΕΣΗ.
Χαρείτε το άπλετο φυσικό φως από την πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή*,
χαλαρώστε στα άνετα καθίσματα με τη λειτουργία μασάζ*, και απολαύστε την
κορυφαία ποιότητα του ηχοσυστήματος της FOCAL®*.
Ανοίξτε και κλείστε με τη λειτουργία hands free την πόρτα του χώρου αποσκευών*,
και φορτώστε άκοπα όλες σας τις αποσκευές. Αρκεί μία κίνηση του ποδιού σας
κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, και το πορτμπαγκάζ είναι στη διάθεσή σας.
Δημιουργήστε την κατάλληλη για τις δικές σας ανάγκες, διαμόρφωση του
εσωτερικού, χάρη στο σύστημα “Magic Flat**” και την ασύμμετρη αναδίπλωση
(2/3-1/3) του πίσω καθίσματος, που αποκαλύπτει έναν εντελώς επίπεδο χώρο
αποσκευών.
Η δυνατότητα αναδίπλωσης της πλάτης του καθισματος του συνοδηγού σας
επιτρέπει να μεταφέρετε αντικείμενα με πολυ μεγάλο μήκος*.

* Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
** Διαθέσιμο αποκλειστικά στις εκδόσεις 3008 με κινητήρες PureTech και BlueHDi.
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Ε Ξ ΥΠ ΝΕ Σ
Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΕ Σ.

ΚΑΙ Ν ΟΤΟ ΜΕ Σ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
Τα πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης της οδήγησης τελευταίας γενιάς του
SUV PEUGEOT 3008, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση της άνεσης
και της ασφάλειας και σας συστήνουν στον κόσμο της ημι-αυτόνομης
οδήγησης: διευρυμένες δυνατότητες αναγνώρισης πινακίδων οδικής
σημάνσεως, Adaptive (“ενεργό”) Cruise Control με λειτουργία Stop & Go*,
υποβοήθηση διατήρησης πορείας* ή διατήρησης πορείας με αναγνώριση των
ορίων του δρόμου, έλεγχος τυφλών γωνιών. Αυτά τα συστήματα παρέχουν
πρόσθετη εξασφάλιση και ηρεμία στον οδηγό και στους επιβάτες.
Κατά τη νυχτερινή οδήγηση, το πρωτοποριακό σύστημα “Night Vision**” θα
αναγνωρίσει με τη βοήθεια της κάμερας υπερύθρων, την παρουσία πεζών ή
ζώων σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα μακρύτερα από την εμβέλεια των
προβολέων, μπροστά από το αυτοκίνητο, και θα προειδοποιήσει τον οδηγό
για τον κίνδυνο. Το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται
εφόσον αναγνωριστεί η παρουσία πεζών ή ποδηλατιστών στην πορεία του
αυτοκινήτου, ακόμα και τη νύχτα.

* Αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο EAT8. Διαθέσιμο στον στάνταρ ή στον προαιρετικό εξοπλισμό
ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
** Night Vision, διαθέσιμο στον προαιρετικό εξοπλισμό των εκδόσεων GT (σε συνδυασμό με ΕΑΤ8) και GT Plus.
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Δ Ι Ε Υ Ρ Υ ΜΕ ΝΗ Ε ΜΠΕ ΙΡ ΙΑ.
Η έκδοση επιδόσεων HYBRID4, με την κίνηση και στους 4 τροχούς (4WD), προσφέρει μεγαλύτερες συγκινήσεις και
περισσότερες δυνατότητες, τόσο στην άσφαλτο όσο και σε δύσβατα εδάφη. Σαν αποτέλεσμα είναι η άψογη πρόσφυση:
είτε σε βρεγμένους, λασπώδεις, χιονισμένους δρόμους ή σε δρόμους με στροφές. Εάν η απαιτούμενη ισχύς το επιτρέπει
και εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι ικανοποιητικό, τότε η λειτουργία 4WD μπορεί να αξιοποιηθεί και σε
αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση.
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ΚΡΑΤ Η Σ ΤΕ Π Α ΝΤΑ ΤΟΝ Ε ΛΕΓΧΟ.
To SUV PEUGEOT 3008 διακρίνεται για την ευκινησία του στην πόλη αλλά και για τις ασυναγώνιστες off-road επιδόσεις του, χάρη στο
σύστημα Advanced Grip Control*, το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόζετε στη στιγμή την πρόσφυση σε κάθε τύπο εδάφους. Και με το
σύστημα Hill Assist Descent Control διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο ακόμη και στις πιο απότομες κατηφόρες**.

* 4 προγράμματα πρόσφυσης: normal, χιόνι, λάσπη και άμμος. Το σύστημα Advanced Grip Control συνδυάζεται με ειδικά ελαστικά (225/55 R18 All Seasons “3 Peak Mountains Snow
Flakes” και προσφέρεται στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Allure Plus και GT με κινητήρες PureTech & BlueHDi.
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** Το σύστημα υποβοήθησης κατάβασης, ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με την κλίση, και φροντίζει για την προοδευτική κίνηση χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται
να πατά το γκάζι ή το φρένο. Για να ενεργοποιηθει η λειτουργία αυτή πρέπει η ταχύτητα του οχήματος να είναι μικρότερη των 30 χλμ/ώρα και η κλίση του δρόμου μεγαλύτερη από 5%.
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TH E P O WER
O F CHO I CE* .

* Η Δύναμη της Επιλογής.

Υ Β ΡΙ ΔΙ ΚΟ PLU G - I N:
Μ ΟΝΑ ΔΙ Κ Α Π ΟΛΥ ΤΑ Λ ΑΝ ΤΟ.
Το υβριδικό Plug-in SUV PEUGEOT 3008 διατίθεται σε 2 εκδόσεις: HYBRID* (κίνηση
στους εμπρός τροχούς, 225hp) και HYBRID4** (κίνηση στους 4 τροχούς, 300hp).
Η χωρητικότητα της μπαταρίας εξασφαλίζει αυτονομία με ηλεκτροκίνηση (κατά
WLTP) έως 56km (HYBRID) και έως 59km (HYBRID4).

Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Η Ε ΜΠΕ ΙΡ ΙΑ ΟΔ Η ΓΗ ΣΗ Σ.

* Συνδυασμός ενός βενζινοκινητήρα PureTech 180hp και ενός ηλεκτροκινητήρα 110hp. Σταθμισμένη κατανάλωση
συνδυασμένου κυκλου (WLTP) 1,4 l/100km εκπομπές CO2 30-32 g/km.
** Συνδυασμός ενός βενζινοκινητήρα PureTech 200hp και δύο ηλεκτροκινητήρων 110hp. Σταθμισμένη
κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου (WLTP) 1,3 l/100km, εκπομπές CO2 29-31 g/km.
*** Oι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως

Τα υβριδικά Plug-in συστήματα κίνησης προσφέρουν νέες συγκινήσεις και απαράμιλλη ζωντάνια κυρίως λόγω της εκμετάλλευσης
των 4 προγραμμάτων οδήγησης*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT και 4WD.
Με τη λειτουργία Brake, επιτυγχάνεται η ανάκτηση της ενέργειας κατά τη φάση της επιβράδυνσης. Η δύναμη πέδησης είναι
ενισχυμένη μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από το γκάζι και χωρίς αυτός να χρειάζεται να πατά το φρένο, γεγονός που
εξασφαλίζει πρόσθετη αυτονομία όταν το αυτοκίνητο κινείται με επιλογή ηλεκτροκίνησης (Electric).

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 εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
ελαστικών.
Η αναμενόμενη αυτονομία κίνησης (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP) 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
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* Electric: Πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης μέχρι 135χλμ/ώρα (αθόρυβη κίνηση με μηδενικές εκπομπές) - Hybrid: Λειτουργία εναλλάξ ή ταυτόχρονα των δύο τύπων κινητήρα,

και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς,

ανάλογα με τις συνθήκες και το στυλ οδήγησης. - Sport: Για απόλυτες επιδόσεις με τη χρήση όλων των συστημάτων κίνησης – 4WD: Βελτιωμένες δυνατότητες κίνησης

κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των

διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις HYBRID4.

επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.
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ΚΙ ΝΗ ΤΗ Ρ Ε Σ P U RE T ECH ΚΑΙ Blue ΗDi.

ΑΥ ΤΟΜ ΑΤΟ Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο E AT 8.

Το SUV PEUGEOT 3008 προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων βενζίνης Puretech και Diesel BlueHDi οι οποίοι μπορούν να

Το αυτόματο κιβώτιο EAT8* με τα χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι (“paddles”) και τον

συνοδεύονται είτε από μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων ή από αυτόματο 8 ταχυτήτων (EAT8). Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν σύστημα

ηλεκτρονικό χειρισμό του, εξασφαλίζει ταχύτητα και ομαλότητα στις αλλαγές, χάρη

Stop&Start, είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση και οδηγική ευχαρίστηση.

στην τεχνολογία Quickshift. Η βελτιστοποίηση αυτή των σχέσεων προσφέρει
οικονομία στην κατανάλωση αλλά και άνεση στην οδήγηση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: Σύμφωνα με το νέο πρότυπο μέτρησης WLTP*
Κινητήρες BlueHDi : Κατανάλωση από 5,0 έως 5,2 (l / 100 km) σε συνδυασμένο κύκλο - Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο: από 130 έως 138 (g / km).
Κινητήρες PureTech : Κατανάλωση από 6,2 έως 6,9 (l / 100 km) σε συνδυασμένο κύκλο - Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο: από 140 έως 156 (g / km).
* Oι 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 εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών.

* Efficient Automatic Transmission: αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων, διαθέσιμο ανάλογα με την επιλογή του κινητήρα.
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ΔΗ Μ Ι Ο Υ Ρ ΓΗΣΤΕ ΤΟ Ν
Ι ΔΑ Ν Ι Κ Ο ΣΑΣ Χ ΩΡ Ο .
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2

1
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3

Τ Ο ΠΡ ΟΣΩΠ ΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΥΛ.

L I F E ST Y L E 3 0 0 8.

Πρακτικό, έξυπνο, άνετο…

Ανακαλύψτε τη συλλογή προϊόντων lifestyle, εμπνευσμένων από τον κόσμο του SUV 3008.

Το SUV 3008 σας προτείνει μία μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για να διαμορφώσετε και να διατηρήσετε την καλή κατάσταση

Βρείτε την ολοκληρωμένη προσφορά των προϊόντων PEUGEOT Lifestyle στην ιστοσελίδα:

του αυτοκινήτου σας. Και για τις υβριδικές Plug-in εκδόσεις του 3008, έχουμε εξελίξει μία αποκλειστική γκάμα αξεσουάρ.

https://boutique.peugeot.com.

1. Οικιακός σταθμός φόρτισης
2. Θήκη μεταφοράς καλωδίου φόρτισης
3. Λασπωτήρες εμπρός και πίσω
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1. Γυναικείο πουκάμισο με κεντημένο λογότυπο

4. Σχάρα οροφής για τη μεταφορά των σκι

2. Ισοθερμικό μπουκάλι

5. Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτων στις μπάρες οροφής

3. Κουτί αποθήκευσης τροφίμων με μαχαιροπήρουνα
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ΦΙ ΛΟ Ξ Ε Ν Ο ΕΣΩΤ Ε ΡΙΚΟ.
Απολαύστε το ταξίδι στο σαλόνι του νέου SUV PEUGEOT
3008 επενδεδυμένο με υλικά κορυφαίας ποιότητας και
διαχρονικής σχεδίασης επιλέγοντας ανάμεσα στις διαθέσιμες
επιλογές απο ύφασμα, Alcantara ή δέρμα Nappa.

1

5

2

3

1 - Ύφασμα MECO(1)
2 - Ύφασμα & TEP COLYN(2)
3 - Alcantara® & TEP Μαύρο Mistral(4)
4 - Δέρμα Nappa Μαύρο(5)
5 - Δέρμα Nappa Κόκκινο(6)

(1) Βασικός εξοπλισμός στο 3008 Active Plus
(2) Βασικός εξοπλισμός στο 3008 Allure & Allure Plus
(3) Βασικός εξοπλισμός στο 3008 GT Plus Plug-in Hybrid
(4) Προαιρετικός εξοπλισμός στο 3008 Allure Plus, GT & GT Plus
(5) Προαιρετικός εξοπλισμός στο 3008 GT & GT Plus
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4

ΕΠΙ Λ Ε Ξ Τ Ε Τ Ο ΧΡ ΩΜΑ
Τ Ο Υ Α ΜΑ ΞΩΜΑΤ ΟΣ .
Έχετε στη διάθεσή σας επτά χρωματικές επιλογές
για να εκφράσετε το χαρακτήρα και το γούστο σας.

Μπλε Célèbes μεταλλικό

Γκρι Artense μεταλλικό

Γκρι Platinium μεταλλικό

Μαύρο Perla Nera μεταλλικό

Μπλε Vertigo μεταλλικό
τριπλής επίστρωσης

Λευκό Nacre περλέ
τριπλής επίστρωσης

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό
έγχρωμης επίστρωσης

Κ Α Ι Τ Ε Λ ΕΙΟΠΟΙΗΣ Τ Ε Τ ΗΝ ΕΙΚ ΟΝ Α
Μ Ε Τ Ι Σ Ζ ΑΝΤ ΕΣ.
Προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το SUV PEUGEOT 3008
φορά τις πιό εντυπωσιακές ζάντες, διαστάσεων 17, 18 ή 19 ιντσών.
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(1)

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 3008 Active & Active Plus

(2)

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 3008 Allure & Allure Plus Plug-in Hybrid

(3)

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 3008 GT Plug-in Hybrid

(4)

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 3008 Allure Plus & GT σε συνδυασμό με το σύστημα Advanced Grip Control

(5)

Βασικός εξοπλισμός στο επίπεδο εξοπλισμού GT Plus Plug-in Hybrid

Ζάντα αλουμινίου 17"
CHICAGO(1)

Ζάντα αλουμινίου 18"
DETROIT(2) bi-ton
με ένθετα Grey Storm

Ζάντα αλουμινίου 18"
DETROIT(3) bi-ton
με ένθετα Onyx Black

Ζάντα αλουμινίου 18"
LOS ANGELES(4)

Ζάντα αλουμινίου 19"
SAN FRANCISCO(5) bi-ton
με ένθετα Onyx Black mat
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Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που
πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PEUGEOT.
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot,
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός
Εξοπισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους,
ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων Peugeot

Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου
ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα
σας ικανοποιήσουν.

στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Peugeot. Ο εισαγωγέας
στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε.
(Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα
και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και
την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου

Στο Δίκτυο της Peugeot έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται
σ’ αυτές άμεσα και αποτελεσματικά.

και δε δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ
σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων
μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το
παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT

BOUTIQUE PEUGEOT

Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Όλα

Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.

Στη διάθεσή σας βρίσκεται μια

Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα

τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot έχουν

Γι’ αυτό σας προσφέρει εγγύηση δύο

πλήρης γκάμα αξεσουάρ Peugeot,

αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι

δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά, προτού

ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για

σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό

ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή

λάβουν τύπου, για τη δική σας ασφάλεια.

τα μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά,

σας. Επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο

των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά

Η τοποθέτησή τους από το Επίσημο

τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς και

Διανομέων και Επισκευαστών Peugeot

χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν

Δίκτυο Επισκευαστών Peugeot

δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς

και βρείτε τα αξεσουάρ που θέλετε για

έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές

συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους.

του αμαξώματος. Επιπλέον προσφέρεται

εσάς, ή για να τα δωρίσετε.

εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή

εγγύηση 8 χρόνων ή 160.000 χλμ. για την

του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές

μποταρία των υβριδικών εκδόσεων.

είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις,
τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη
προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του καταλόγου,
θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο σφάλμα, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET

Η Peugeot και το δίκτυό της,

Ανακαλυψτε την Peugeot μέσα από το

φροντίζοντας το περιβάλλον,

Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση

ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά

www.peugeot.com ή για απευθείας

από τις επισκευές των αυτοκινήτων.

πρόσβαση στον ελληνικό ιστότοπο

στην AIGLON Α.Ε. στο τηλέφωνο 210-67 00 000 ή στο
info@peugeot.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου Peugeot.

www.peugeot.gr.

AIGLON A.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 67 00 000
info@peugeot.gr
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