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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
(1)

Κιβώτιο
ταχυτήτων

CO2 WLTP
(g/km)

ACTIVE

ACTIVE PLUS

ALLURE

ALLURE PLUS
GRIP

GT
GRIP

1.2 PureTech 130 S&S

Μηχανικό
6 σχέσεων

139 - 141

●

●

●

●

●

1.2 PureTech 130 S&S EAT8

Αυτόματο
8 σχέσεων

144 - 147

-

●

●

●

●

1.6 PureTech 180 S&S EAT8

Αυτόματο
8 σχέσεων

155 - 156

-

-

-

-

●

1.5 BlueHDi 130 S&S

Μηχανικό
6 σχέσεων

129 - 131

●

●

●

●

●

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

Αυτόματο
8 σχέσεων

135 - 137

-

●

●

●

●

Κινητήρας

ΒΕΝΖΙΝΗ

DIESEL

(1) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO 2 υπολογίζονται 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
καυσίμου και των εκπομπών CO2. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO 2 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.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE

ACTIVE PLUS (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE)

1.2 PureTech 130 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ESP (ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας) με λειτουργία απενεργοποίησης, ASR (σύστημα
αντιολίσθησης τροχών) και λειτουργία Hill Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)

Peugeot Connect SOS & Assistance: Αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του
πλήκτρου SOS και άμεση επικοινωνία με την PEUGEOT Assistance (24/7)

ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και Brake
Assist (Σύστημα ενίσχυσης πέδησης)

MULTIMEDIA & NAVIGATION
Σύστημα Multimedia με οθόνη αφής 10" χωρητικής τεχνολογίας, 3D Navigation, λειτουργία Mirror
Screen (Apple CarPlay / Android Auto), Bluetooth®, θύρα USB, ραδιόφωνο με ψηφιακό δέκτη DAB,
MP3 και 6 ηχεία (4 + 2 tweeter)

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
6 αερόσακοι: οδηγού & συνοδηγού προσαρμοζόμενοι (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης με
κλειδί), πλευρικοί οδηγού & συνοδηγού και αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω

ΑΝΕΣΗ
PEUGEOT i-Cockpit® με οθόνη αφής 10" High Definition στο κέντρο του ταμπλώ
Pack City 1 :

Προβολείς PEUGEOT LED Tecnology
Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα με φωτεινή υπογραφή PEUGEOT ("δόντι λιονταριού")
& ενσωματωμένα φλας

- Visiopark 1 : κάμερα οπισθοπορείας 180° (παρέχει στην οθόνη αφής την εικόνα και μια προβολή 180°
του περιβάλλοντος χώρου πίσω από το 3008 σας)

Πίσω φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή PEUGEOT (΄τρεις νυχιές')

Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής LED

Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού 3 σημείων, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς
προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης
Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών 3 σημείων (x3), με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα
περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις

Προβολείς PEUGEOT LED
Tecnology

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX (x3) στις πίσω πλευρικές θέσεις και στο κάθισμα του
συνοδηγού
Προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τον οδηγό και τον συνοδηγό
3 προσκέφαλα πίσω: προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τις πίσω πλευρικές θέσεις,
κεντρικό πίσω προσκέφαλο σταθερό
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS)
Cruise Control / Speed limiter με λειτουργία αναγνώρισης ορίου ταχύτητας
Pack Safety:
- Advanced Emergency Braking System με camera (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με
λειτουργία ημέρας & αναγνώριση πεζών)
- Distance Alert / Forward collision warning (προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης)
- Coffee Break Alert (ειδοποίηση υπέρβασης χρόνου οδήγησης)
- Lane Departure Warning (προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας)
- Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)
Pack Visibility :
- Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Autolight)
- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων
- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης
MULTIMEDIA

Pack Safety με
Advanced Emergency
Braking System

Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8,0" χωρητικής τεχνολογίας, Bluetooth®, θύρα USB, ραδιόφωνο
με ψηφιακό δέκτη DAB, MP3 και 6 ηχεία (4 + 2 tweeter)
3 πρίζες 12V : 1 στη ζώνη συνδεσιμότητας, 1 στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας και 1 στον χώρο
αποσκεών
ΑΝΕΣΗ
PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 8" στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Κουμπί εκκίνησης κινητήρα (ENGINE START/STOP button)
Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας LED
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενo σε ύψος και βάθος
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση
Επιλογή Drive Mode :
- Eco με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, Eco / Sport με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Κουμπί εκκίνησης κινητήρα
(ENGINE START/STOP button)

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με άνοιγμα τύπου 'πεταλούδα' και φωτιζόμενο / ψυχόμενο
αποθηκευτικό χώρο
Δύο ποτηροθήκες εμπρός
Δάπεδο χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε δύο θέσεις με λειτουργία Magic Flat : με το πίσω κάθισμα
αναδιπλωμένο και το δάπεδο του χώρου αποσκευών στην πάνω θέση, δημιουργείται εντελώς
επίπεδος χώρος πίσω από τα εμπρός καθίσματα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες Carbon Effect
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στον χώρο συνδεσιμότητας της κονσόλας
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό γκρι Salin
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Eπένδυση καθισμάτων από ύφασμα 'MECO' Μαύρο / Γκρι με ραφές πορτοκαλί Goa
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση του ύψους
Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση του ύψους

Δάπεδο χώρου αποσκευών
ρυθμιζόμενο σε δύο θέσεις με
λειτουργία Magic Flat

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη σε διάταξη 2/3 - 1/3 και χειριστήρια στον
χώρο αποσκευών
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή για πέδιλα ski
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διακοσμητικό τόξο οροφής inox
Προστατευτικά 'φρύδια' θόλων τροχών σε μαύρο χρώμα
ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες αλουμινίου 17" CHICAGO με ελαστικά 215/65 R17 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A)
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

Υπερυψωμένος ψηφιακός
πίνακας οργάνων 12,3"
ψηφιακής απεικόνισης HD

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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Ζάντες αλουμινίου 17"
CHICAGO

ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ALLURE (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE PLUS)

ALLURE PLUS GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ALLURE)

1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS)
Pack Safety Plus = Pack Safety +

1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Advanced Grip Control (Σύστημα αντιολίσθησης που βελτιστοποιεί την πρόσφυση των κινητήριων
τροχών με επιλογή από 5 τρόπους λειτουργίας) & Hill Assist Descent Control (Σύστημα Υποβοήθησης
σε Κατηφόρα)

- Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα
κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου)
- Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού)
- High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων)
- Αctive Blind Corner Assist (ενεργό σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας)
ΑΝΕΣΗ
Σύστημα εισόδου Hands-free
Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες, τα φινιστρίνια και την πόρτα του χώρου αποσκευών
Εξωτερικοί καθρέπτες με ένδειξη ελέγχου τυφλής γωνίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση pleine fleur
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα & TEP 'COLYN' Μαύρο / Γκρι με ραφές πράσινο Mint
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση στήριξης οσφυικής μοίρας
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS)
Advanced Emergency Braking System με camera + radar (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με
νυχτερινή λειτουργία, αναγνώριση πεζού & ποδηλάτη)
Pack 'Drive Assist' :
(διαθέσιμο αποκλειστικά με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
- Adaptive Cruise Control ACC 30
Pack 'Drive Assist Plus' => Σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 :
(διαθέσιμο αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)
- Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go
- Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας Lane Positioning Assist
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ύφασμα 'Brumeo'
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις
εμπρός ποτηροθήκες

Προστατευτικά trim στις πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι & επιχρωμιωμένο διακοσμητικό trim στον
πίσω προφυλακτήρα

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κάθισμα συνοδηγού με λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπεζάκι
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Διαμήκεις μπάρες οροφής αλουμινίου
ΤΡΟΧΟΙ

ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες αλουμινίου 18" DETROIT GREY STORM & ελαστικά 225/55 R18 υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (Class A)

Ζάντες αλουμινίου 18" LOS ANGELES με ελαστικά 225/55 R18 All seasons '3 Peak Mountains Snow
Flakes' υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A)

Αctive Blind Corner Assist
(ενεργό σύστημα ελέγχου
τυφλής γωνίας)

NEO 3008 ALLURE
Μπλε Celèbes μεταλλικό

Pack Safety Plus με
Lane Keeping Assist και
High Beam Assist

Σύστημα εισόδου
Hands-free

Ζάντες αλουμινίου 18"
DETROIT GREY STORM

Advanced Grip Control
& Hill Assist Descent Control
Διαμήκεις μπάρες οροφής
αλουμινίου

NEO 3008 ALLURE PLUS GRIP
Μαύρο Perla Nera μεταλλικό
Pack 'Drive Assist Plus' :
Adaptive Cruise Control με
λειτουργία Stop & Go
+ Lane Positioning Assist
(διαθέσιμο αποκλειστικά με
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)

Ζάντες αλουμινίου 18"
LOS ANGELES

Φυμέ πίσω κρύσταλλα

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
GT GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ALLURE PLUS GRIP)
1.2 PureTech 130 S&S, 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.6 PureTech 180 S&S EAT8
1.5 BlueHDi 130 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης frameless

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από Alcantara® Γκρι Greval
Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ σε χρώμα Aikinite
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral
Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένο δακτύλιο και σήμα 'GT'
Pack Aluminium :

Προβολείς PEUGEOT Full LED Tecnology με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός, λειτουργία
'Foggy mode' για οδήγηση σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και λειτουργία στατικού κατευθυντικού
φωτισμου SDL (Static Directional Lighting) που βελτιστοποιεί την ορατότητα στις στροφές
ΑΝΕΣΗ
Driver Sport Pack :

- Επένδυση από αλουμίνιο στα πεντάλ, το στήριγμα του αριστερού ποδιού και στα μαρσπιέ των εμπρός
θυρών

- επιλέγοντας το πρόγραμμα SPORT στον επιλογέα Drive Mode, μεταβάλεται η χαρτογράφηση της
ηλεκτρικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, του πεντάλ του γκαζιού και των αλλαγών
ταχυτήτων (στις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο EAT8)

Πατάκια velours σε χρώμα μαύρο Mistral με διπλή ραφή Aikinite
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Οροφή Black Diamond και εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera
Pack 'Style GT':

MULTIMEDIA
2 θύρες φόρτισης USB Type A πίσω
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επένδυση καθισμάτων από Alcantara® & TEP Μαύρο Mistral με ραφές Aikinite

- Μάσκα με αποκλειστικό σχεδιασμό, σήματα 'GT' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου
αποσκευών, διακοσμητικά φιλέτα inox στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων & επιχρωμιωμένες
απολήξεις εξάτμισης

Προβολείς PEUGEOT Full LED
Tecnology με αυτόματη ρύθμιση
ύψους της δέσμης φωτός και
λειτουργία 'Foggy mode'

Οροφή Black Diamond και
εξωτερικοί καθρέπτες σε
μαύρο μεταλλικό χρώμα

Μάσκα με αποκλειστικό
σχεδιασμό

Ζάντες αλουμινίου 18" LOS
ANGELES
Επιχρωμιωμένες απολήξεις
εξάτμισης

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μπλε Celèbes μεταλλικό

Γκρι Artense μεταλλικό

Γκρι Platinium μεταλλικό

Μαύρο Perla Nera μεταλλικό

Στον Οδηγό Μοντέλου απεικονίζεται το νέο 3008 ALLURE PLUS GRIP. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.
Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μπλε Vertigo μεταλλικό τριπλής επίστρωσης

Λευκό Nacré μεταλλικό περλέ τριπλής επίστρωσης

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης

Στον Οδηγό Μοντέλου απεικονίζεται το νέο 3008 ALLURE PLUS GRIP. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.
Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

ACTIVE

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 8" στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με δερμάτινη επένδυση και ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες Carbon Effect
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στον χώρο συνδεσιμότητας της κονσόλας
Καθίσματα με επένδυση από ύφασμα 'MECO' Μαύρο / Γκρι με ραφές πορτοκαλί Goa
Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση του ύψους
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό γκρι Salin
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, φωτιζόμενο και ψυχόμενο, με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα"

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

ACTIVE PLUS

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 10" HD στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με δερμάτινη επένδυση και ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες Carbon Effect
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στον χώρο συνδεσιμότητας της κονσόλας
Καθίσματα με επένδυση από ύφασμα 'MECO' Μαύρο / Γκρι με ραφές πορτοκαλί Goa
Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση του ύψους
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό γκρι Salin
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, φωτιζόμενο και ψυχόμενο, με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα"

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

ALLURE

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 10" HD στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με δερμάτινη επένδυση και ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες Carbon Effect
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στον χώρο συνδεσιμότητας της κονσόλας
Καθίσματα με επένδυση από ύφασμα & TEP 'COLYN' Μαύρο / Γκρι με ραφές πράσινο Mint
Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση του ύψους
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό γκρι Salin
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, φωτιζόμενο και ψυχόμενο, με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα"

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

ALLURE PLUS GRIP

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 10" HD στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με δερμάτινη επένδυση και ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ύφασμα 'Brumeo'
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις εμπρός ποτηροθήκες
Καθίσματα με επένδυση από ύφασμα & TEP 'COLYN' Μαύρο / Γκρι με ραφές πράσινο Mint
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και στήριξης οσφυικής μοίρας
Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπεζάκι
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό γκρι Salin

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

GT GRIP

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD
- Οθόνη αφής 10" HD στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, σήμα 'GT' και ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'
Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από Alcantara® Γκρι Greval
Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ σε χρώμα Aikinite
Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις εμπρός ποτηροθήκες
Καθίσματα με επένδυση από Alcantara® & TEP Μαύρο Mistral με ραφές Aikinite
Pack Aluminium : επένδυση από αλουμίνιο στα πεντάλ, το στήριγμα του αριστερού ποδιού και στα μαρσπιέ των εμπρός θυρών
Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα μαύρο Mistral
Πατάκια velours σε χρώμα μαύρο Mistral με διπλή ραφή Aikinite

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

GT GRIP με Black Leather Pack

Black Leather Pack :
- Επένδυση καθισμάτων από δέρμα 'NAPPA' Μαύρο με ραφές μαύρο Tramontane
- Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο Lati
& Pack Electric & Massage :
- Θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα οδηγού 'AGR' με 8 ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργία μνήμης (2 σετ ρυθμίσεων), 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις στήριξης
οσφυικής μοίρας, λειτουργία μασάζ (8 σημεία - 5 προγράμματα) και μηχανικά ρυθμιζόμενο μήκος του καθίσματος
- Θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα συνοδηγού 'AGR' με μηχανική ρύθμιση ύψους, 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις στήριξης οσφυικής μοίρας, λειτουργία
μασάζ (8 σημεία - 5 προγράμματα), ηλεκτρική ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος, μηχανικά ρυθμιζόμενο μήκος του καθίσματος και λειτουργία
αναδίπλωσης σε τραπεζάκι

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

GT GRIP με Red Leather Pack

Red Leather Pack :
- Επένδυση καθισμάτων από δέρμα 'NAPPA' Κόκκινο με ραφές Aikinite
- Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο Lati
& Pack Electric & Massage :
- Θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα οδηγού 'AGR' με 8 ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργία μνήμης (2 σετ ρυθμίσεων), 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις στήριξης
οσφυικής μοίρας, λειτουργία μασάζ (8 σημεία - 5 προγράμματα) και μηχανικά ρυθμιζόμενο μήκος του καθίσματος
- Θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα συνοδηγού 'AGR' με μηχανική ρύθμιση ύψους, 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις στήριξης οσφυικής μοίρας, λειτουργία
μασάζ (8 σημεία - 5 προγράμματα), ηλεκτρική ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος, μηχανικά ρυθμιζόμενο μήκος του καθίσματος και λειτουργία
αναδίπλωσης σε τραπεζάκι

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

GT με Black Pack

Black Pack :
- Μάσκα εμπρός και σήματα εμπρός & πίσω βαμμένα στο αποκλειστικό χρώμα Dark Chrome
- Προστατευτική ποδιά στη βάση του εμπρός προφυλακτήρα σε χρώμα γκρι Tungstène
- Διακοσμητικό τόξο οροφής και ένθετα στα εμπρός φτερά με φινίρισμα Μαύρο στιλπνό
- Διαμήκεις μπάρες οροφής με φινίρισμα Μαύρο σατινέ
- Προστατευτικά trim στις πόρτες με φινίρισμα Μαύρο ματ
- Διακοσμητικό trim στον πίσω προφυλακτήρα με Μαύρο στιλπνό φινίρισμα
- Ζάντες αλουμινίου 19'' WASHINGTON με βερνίκι BLACK MIST, ένθετα ONYX BLACK, ελαστικά 205/55 R19 υψηλής ενεργειακής απόδοσης
(Class A) και κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού.
Συνδυάζεται με όλα τα χρώματα αμαξώματος.
Δεν συνδυάζεται με Advanced Grip Control => επιλέγοντας το Black Pack, αφαιρείται το Advanced Grip Control από τον βασικό εξοπλισμό
του 3008 GT.

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEOΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

1.2 PureTech 130 S&S

1.2 PureTech 130 S&S EAT8

1.6 PureTech 180 S&S EAT8

Βενζίνη

Τύπος καυσίμου

Άμεσος ψεκασμός & turbo

Τροφοδοσία
3

4

1.199

1.598

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)

96 @ 5.500

133 @ 5.500

Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)

130 @ 5.500

180 @ 5.500

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)

230 @ 1.750

Αριθμός κυλίνδρων
3

Κυβισμός (cm )

250 @ 1.650
Euro 6.3

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό 6 σχέσεων (BVM6)

Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)

Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)

ΦΡΕΝΑ
Αεριζόμενοι δίσκοι / Δίσκοι

Εμπρός / Πίσω

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
215/65 R17 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις ACTIVE και ACTIVE PLUS
Διαστάσεις - τύπος

225/55 R18 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις ALLURE
225/55 R18 All seasons '3 PMSF' υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) με Advanced Grip Control
205/55 R19 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις GT με προαιρετικό εξοπλισμό Black Pack
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

Εξοπλισμός ασφαλείας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
4.447

Μήκος
Πλάτος με αναδιπλωμένους / με ανοικτούς καθρέπτες

1.906 / 2.098

Ύψος χωρίς / με διαμήκεις μπάρες οροφής

1.620 / 1.624
2.675

Μεταξόνιο

219

Απόσταση από το έδαφος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ανεξάρτητη τύπου MacPherson / Ημιάκαμπτος άξονας

Εμπρός / Πίσω

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

Σύστημα διεύθυνσης

10,67

Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)
Μέγιστο βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνει τον
οδηγό)
Ωφέλιμο φορτίο
Μέγιστο μικτό βάρος
Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα

1.395

1.395

515

545

1.504
466

1.910

1.940

1.970

1.400 / 690

1.400 / 690

1.500 / 750

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
591 λίτρα / 520 λίτρα VDA 210 (1)

Χώρος αποσκευών έως την εταζέρα
Χώρος αποσκευών έως την οροφή και τα πίσω καθίσματα
αναδιπλωμένα

1.670 λίτρα / 1.482 λίτρα VDA 214 (1)
53 λίτρα

Ρεζερβουάρ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

(2)

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

188

188

222

Επιτάχυνση 0 -100 km/h (sec)

9,5

9,7

8,0

Επιτάχυνση 1.000 μ. από στάση (sec)

30,8

31,2

28,8

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l /100 km)

6,1

6,4

6,8

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l /100 km)

6,3

6,5

6,9

Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)

139

144

155

Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (g/km)

141

147

156

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (3)

(1) Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 λίτρου (L).
(2) Οι επιδόσεις έχουν μετρηθεί με μόνον επιβαίνοντα τον οδηγό.
(3) 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 CO 2. 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. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των
εκπομπών CO2.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
NEOI ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

1.5 BlueHDi 130 S&S

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Πετρέλαιο

Τύπος καυσίμου

Άμεσος ψεκασμός & turbo

Τροφοδοσία

4

Αριθμός κυλίνδρων
3

1.499

Κυβισμός (cm )
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.)

96 @ 3.750

Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι@σ.α.λ.)

130 @ 3.750

Μέγιστη ροπή CEE (Nm@σ.α.λ.)

300 @ 1.750

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων

Euro 6.3

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό 6 σχέσεων (BVM6)

Αυτόματο 8 σχέσεων (EAT8)

ΦΡΕΝΑ
Αεριζόμενοι δίσκοι / Δίσκοι

Εμπρός / Πίσω

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
215/65 R17 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις ACTIVE και ACTIVE PLUS
Διαστάσεις - τύπος

225/55 R18 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις ALLURE
225/55 R18 All seasons '3 PMSF' υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) με Advanced Grip Control
205/55 R19 υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Class A) στις εκδόσεις GT με προαιρετικό εξοπλισμό Black Pack
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

Εξοπλισμός ασφαλείας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
4.447

Μήκος
Πλάτος με αναδιπλωμένους / με ανοικτούς καθρέπτες

1.906 / 2.098

Ύψος χωρίς / με διαμήκεις μπάρες οροφής

1.620 / 1.624
2.675

Μεταξόνιο

219

Απόσταση από το έδαφος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ανεξάρτητη τύπου MacPherson / Ημιάκαμπτος άξονας

Εμπρός / Πίσω

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

Σύστημα διεύθυνσης

10,67

Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)
Μέγιστο βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνει τον
οδηγό)
Ωφέλιμο φορτίο

1.504

496

1.980

2.000

1.500 / 750

1.300 / 750

Μέγιστο μικτό βάρος
Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα

1.504

476

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
591 λίτρα / 520 λίτρα VDA 210 (1)

Χώρος αποσκευών έως την εταζέρα
Χώρος αποσκευών έως την οροφή και τα πίσω καθίσματα
αναδιπλωμένα

1.670 λίτρα / 1.482 λίτρα VDA 214 (1)
53 λίτρα

Ρεζερβουάρ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

(2)

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

192

189

Επιτάχυνση 0 -100 km/h (sec)

10,8

11,5

Επιτάχυνση 1.000 μ. από στάση (sec)

32,3

32,8

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (l /100 km)

4,9

5,1

Κατανάλωση καυσίμου σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (l /100 km)

5,0

5,2

Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Ελάχιστη τιμή (g/km)

129

135

Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο WLTP Μέγιστη τιμή (g/km)

131

137

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2(3)

(1) Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 λίτρου (L).
(2) Οι επιδόσεις έχουν μετρηθεί με μόνον επιβαίνοντα τον οδηγό.
(3) 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 CO 2. 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 επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση των εκπομπών CO2.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου νέου PEUGEOT 3008 AME0 - Ιανουάριος 2021
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ΝΕΟ PEUGEOT 3008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 λίτρου (L).
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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NEO PEUGEOT 3008
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επενδύσεις στα
καθίσματα

ACTIVE
ACTIVE PLUS

ALLURE

Ύφασμα 'MECO'
Μαύρο / Γκρι
με ραφές πορτοκαλί Goa

Ύφασμα & TEP 'COLYN'
Μαύρο / Γκρι
με ραφές πράσινο Mint

Ύφασμα & TEP 'COLYN'
Μαύρο / Γκρι
με ραφές πράσινο Mint

Leather Pack(1) :
Δέρμα 'NAPPA' Μαύρο
με ραφές μαύρο
Tramontane

Alcantara® & TEP
Μαύρο Mistral
με ραφές Aikinite

Black Leather Pack(2) :
Δέρμα 'NAPPA' Μαύρο
με ραφές μαύρο
Tramontane

Red Leather Pack(2) :
Δέρμα 'NAPPA' Κόκκινο
με ραφές Aikinite

48FQ

8DFX

0JFI

8DFX

8DFJ

ALLURE PLUS GRIP

GT GRIP

47FX

48FQ

Décor στο ταμπλώ και τις
πόρτες

Carbon Effect

Carbon Effect

Ύφασμα Brumeo

Μοκέτα / Ουρανός

Μαύρο Mistral / Γκρι Salin

Μαύρο Mistral / Γκρι Salin

Μαύρο Mistral / Γκρι Salin

Ξύλο Lati

Alcantara® Γκρι Greval

Μαύρο Mistral / Μαύρο Mistal

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

SYM0

Μπλε
Celèbes

●

●

●

O

●

O

O

F4M0

Γκρι
Artense

●

●

●

O

●

O

O

VLM0

Γκρι
Platinium

●

●

●

O

●

O

O

9VM0

Μαύρο
Perla Nera

●

●

●

O

●

O

O

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ / ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

SMM6

Μπλε
Vertigo

●

●

●

O

●

O

O

N9M6

Λευκό περλέ
Nacré

●

●

●

O

●

O

O

F3M5

Κόκκινο
Ultimate

●

●

●

O

●

O

O

−

O

O

●

●

●

ΟΡΟΦΗ BLACK DIAMOND & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ PERLA NERA

JD20

Οροφή
Black Diamond(3)

● : Διαθέσιμος συνδυασμός

O : Προαιρετικός συνδυασμός

−
− : Μη διαθέσιμος συνδυασμός

(1) Leather Pack : Επένδυση καθισμάτων από δέρμα 'NAPPA' + Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού + Πατάκια velours.
(2) Black / Red Leather Pack : Επένδυση καθισμάτων από δέρμα 'NAPPA' + Décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο Lati + Pack Electric & Massage.
(3) Οροφή Black Diamond διαθέσιμη με όλα τα χρώματα αμαξώματος εκτός από το Μαύρο Perla Nera μεταλλικό.
Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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NEO PEUGEOT 3008
ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΖΑΝΤΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ACTIVE

ACTIVE PLUS

ALLURE

ALLURE PLUS GRIP

GT GRIP

GT BLACK PACK*

215/65 R17
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (Class A)

●

●

-

-

-

-

225/55 R18
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (Class A)

-

-

●

-

-

-

225/55 R18
All seasons '3 PMSF'
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (Class A)

-

-

-

●

●

-

205/55 R19
υψηλής ενεργειακής
απόδοσης (Class A)

-

-

-

-

-

O

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ACTIVE

ACTIVE PLUS

ALLURE

ALLURE PLUS GRIP

GT GRIP

GT BLACK PACK*

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

●

●

●

●

●

●

Ζάντες αλουμινίου
17'' CHICAGO
CHICAGO

Ζάντες αλουμινίου
18'' DETROIT
GREY STORM
DETROIT GREY STORM

Ζάντες αλουμινίου
18'' LOS ANGELES
LOS ANGELES

Ζάντες αλουμινίου
19'' WASHINGTON
BLACK MIST
WASHINGTON BLACK MIST

● : Βασικός εξοπλισμός

- : Μη διαθέσιμος συνδυασμός

O : Προαιρετικός εξοπλισμός

*Ο προαιρετικός εξοπλισμός Black Pack δεν συνδυάζεται με Advanced Grip Control.

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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[ Όταν το μέλλον δεν αφήνει περιθώρια πλήξης ]
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