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Peugeot har en lang tradisjon fra fransk tilvirkningsindustri der
kvalitet og innovasjon er stikkordene. Og i dag, mer enn noen-
sinne, arbeider Peugeot med å utvikle biler med elegant design
som gir en unik kjøreopplevelse for alle sanser.
Ergonomi, materialer, tilkobling: Hver eneste detalj har blitt 
spesielt uttenkt for at du skal få en enda sterkere og enda mer 
intuitiv kjøreopplevelse.



ENKEL  GLEDE



NY DES IGN . NATU RL IG  EL E GA NS E

Dette er SUV-en du har ventet på. Den perfekte kombinasjon av karakter og soliditet. Bilens front har   en grill med
forkrommede elementer og skarpe, fine frontlykter. Man kan også velge en grill med damrutet mønster og elegante,
katteøyneaktige Full LED*-lykter. Bilen har dynamisk, kraftfullt design med elegante forkrommede detaljer** og en
taklist i rustfritt stål.

Bilens perfekte proporsjoner og finish gir allerede ved første øyekast en følelse av harmoni og
kvalitet på sitt beste. Det lange og profilerte, stilfulle panseret uttrykker soliditet og
modernitet.

6 7
* Standard fra nivå Allure. 
**Standard- eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



S KAPT  FOR EVENTYR . E N  B IL  ME D  KARAKTER .

Peugeot 3008 SUV har en forførende design som klart uttrykker bilens pionértemperament.
Brede beskyttelser, forhøyet bakkeklaring, store hjul og profilerte takbøyler gir en robust bil
med en høyt plassert midtlinje for et enda mer dynamisk utseende.

En raffinert bil med en bestemt karakter og et elegant, sort tak som tiltrekker
oppmerksomheten: Black Diamond*. Bak er bilen utstyrt med en sort pyntelist som gir bilen en
ultramoderne stil, og som rommer de 3 klørformede LED-lysene som lyser dag og natt.

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. 8 9



SOM SK APT FOR DE STORE 



T ILTALENDE INTER IØR .

Vanskelig å ha det bedre for å legge ut på eventyrlige reiser. Med nye Peugeot i-Cockpit® gir 3008 SUV deg
et 100 % digitalt univers: en 8 tommers kapasitiv berøringsskjerm, head-up instrumenter som kan
konfigureres* og tilpasses personlig, et kompakt ratt med integrerte betjeninger og elektrisk betjening* av
den automatiske girkassen.
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PÅ  GRENSEN T IL  DET  PERFEKTE .

Her har hver detalj blitt spesielt uttenkt for å gi en følelse av velvære. De viktigste
komfortfunksjonene er praktiske og lett tilgjengelige. Radioen, klimaanlegget,
navigasjonssystemet, bilens innstillinger, telefonen og de mobile appene betjenes ved hjelp av
elegante, forkrommede Toggle Switches* som henter sin inspirasjon fra flyindustrien.

*Vippebrytere som på fly - Standardutstyr fra nivå Active.*Standard- eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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MED ALL E  SANSER .

I kupeen kan du overlate komforten til en sensorisk dirigent: i-Cockpit® Amplify*.
Harmonien innvendig kan endres med modus “Boost” eller “Relax”. Nyt de lekre duftene fra Scentys, innstill
intensiteten på lyset i kupeen og fargen i skjermene, og nyt funksjonene til Driver Sport Pack*... komfortabelt

installert i seter med 8 massasjepunkter*.

KJØRING M ED H ØY DEF IN IS J ON .

I dette high-tech interiøret gis all viktig informasjon på de 12,3 tommers store digitale
instrumentene som kan konfigureres. 

*   Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



EN UNIK  OPPLEVELSE .
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TA  PLASS  
FOR EN  UN IK  OPPLEVELSE .

De unike materialene og den perfekte støyisoleringen gir deg en
enda større kjøreopplevelse. 
Under det store panorama soltaket* sitter du behagelig installert i
godt innpakkende seter, mens du lytter til musikk fra High Fidelity-
systemet Premium FOCAL®. Lydgjengivelse av fransk kvalitet. Topp.

* Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon



TREDIMENSJONEL L  NAVIGASJON.

Reiseruten som vises blir mer reell og intuitiv med det tilkoblede 3D-navigasjonssystemet. 
TomTom®-systemet viser all informasjon som er nyttig for kjøreturen (trafikkforhold, værforhold,
parkering, bensinstasjoner) i berøringsskjermen eller i de digitale head-up instrumentene.
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Ved hjelp av funksjonen Mirror Screen vil nå alle smartphone-apper som er Apple CarPlayTM, MirrorLink® eller
Android Auto*-kompatible kunne vises i bilens 8 tommers berøringsskjerm. I tillegg kan din smarttelefon lades opp
trådløst**.

* Kun apper som er sertifiserte MirrorLink®, Apple CarPlay™ eller Android Auto (i slutten av 2016) vil kunne fungere, når bilen står stille eller når den kjører, avhengig av hver app. 
Enkelte typer funksjoner deaktiveres når bilen kjører. Visse typer innhold som er tilgjengelig kostnadsfritt på din smartphone krever et betalt abonnement på tilsvarende MirrorLink®, Apple CarPlay™ eller Android
Auto-apper. Mirror Screen-funksjonen drives enten av MirrorLinkteknologi (for MirrorLink®-kompatible Android, Blackberry og Windows Phone-telefoner), eller via Apple CarPlay™ (for iOS-telefoner), eller via
Android Auto (for Android-telefoner. Mirror Screen-funksjonen forutsetter et mobilabonnement med Internett-tilgang.  

**Standard- eller ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig avhengig av versjon. - Lading ved induksjon for apparater som er Qi-kompatible

T ILKOBL ING UTE N GRENSE R .



EKSEMPLARISKE  K JØREEGE NSKAPER .

Nye Peugeot 3008 SUV er sprek og praktisk i bytrafikken, men er også på sin plass utenfor allfarvei,
takket være Advanced Grip Control*. Med et enkelt inngrep på kommandohjulet på midtkonsollen kan du
velge riktig modus for ethvert forhold. Og med den smarte Hill Assist Descent Control* bevarer du full
kontroll over bilen, selv i meget bratte bakker.

22 23*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

FU LL  KONTROLL .

Du trenger ikke velge mellom stil og kjøreglede. 
Takket være den høye bakkeklaringen og den høye kjøreposisjonen er Peugeot 3008 SUV
ypperlig for langkjøring, med presis styring som gir en herlig følelse av kontroll og sikkerhet.



SIKKERHET PÅ  TOPP.



S IKKERH ETSUTSTY R .

For at kjøringen skal være enda mer komfortabel og sikker er bilen utstyrt med
systemer som dekktrykkvarsler, girindikator, støtabsorberende deformasjons-
soner, seks kollisjonsputer og nødoppringing ved hjelp av Peugeot Connect
SOS og Assistanse*.

27*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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ALDRI  HELT  ALENE .

Kjøreassistentene i nye Peugeot 3008 SUV fungerer som en sjette sans, og gir en god følelse
av sikkerhet. La oss nevne: Gjenkjennelse* av fartsgrenseskilt og anbefaling av hastighet,
Active Safety Brake med avstandsvarsling, aktiv filskiftevarsling*, aktivt dødvinkelovervåking*,
tretthetsvarsling*, fjernlysassistanse* og adaptiv* cruise control med full stopp*.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



INTELLINGENS OMBORD.
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PER SONL IG  INNREDNING .

Bruk “Magic Flat”-systemet og benkesetet som kan foldes sammen 2/3-1/3 til å oppnå et helt
flatt gulv.  
Gulvet kan plasseres i to forskjellige posisjoner, noe som gir plass til å rydde bort hva du enn
måtte ønske, selv meget lange gjenstander dersom passasjersetet settes i bordposisjon.
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MAGISK .

Hendene fulle? Den handsfree-betjente* bakluken åpnes og lukkes uten at du trenger å
bruke hendene. Du gjør ganske enkelt en sparkebevegelse med foten under
støtfangeren. Enkelt og greit.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



ANN ERLEDES  MOBIL ITET

Peugeot, som stadig finner opp innovative løsninger for urban mobilitet kan nå by på et nytt
elektriske produkt: sparkesykkelen  PEUGEOT MICRO e-Kick*. Med denne sykkelen kan du komme
deg helt frem til det endelige bestemmelsesstedet, uansett hvor du parkerer bilen.
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PERFEKT  INTEGRERT.

Sparkesykkelen oppbevares uten problemer i en “DockStation*” i bagasjerommet, der
den lades opp når bilen kjører.

* Tilgjengelig som tilbehør - Se www.cycles.peugeot.fr for ytterligere informasjon * Tilgjengelig som tilbehør - Se www.cycles.peugeot.fr for ytterligere informasjon



EN VERDEN Å  UTFORSKE .



P ureTechB lueHD i

De tresylindrede PureTech Euro6-motorene på 3008 har redusert vekt og reduserte dimensjoner som gir en unik kjørekomfort og
ytelser på toppnivå, uten at det går ut over soliditeten og påliteligheten. 1,2 PureTech 130 hk-motoren ble utnevnt til årets motor i

kategorien i 2016. Motoren kan kombineres med den nye automatiske girkassen EAT6.

Forbruk bykjøring (L/100 km): fra 6,0 til 6,4 - CO2-utslipp (g/km): 139 til 148
Forbruk landevei (L/100 km): fra 4,3 til 4,9 - CO2-utslipp (g/km): 99 til 113

Forbruk blandet kjøring (L/100 km): fra 5,0 til 5,5 -   CO2-utslipp (g/km): 115 til 127

BlueHDi Euro6-motorene på Peugeot 3008 forener høye ytelser med redusert utslipp. BlueHDi-motorene kombinerer SCR-
teknologien (Selective Catalytic Reduction)  med DPF (diesel partikkelfilter), noe som reduserer drivstofforbruket og som holder

CO2-utslippet på mellom 100 og 121 g/km,   reduserer nitrogenoksidutslippet (NOx) med opp til 90 % og utslippet av fine
partikler med opp til 99, 9 %.

Forbruk bykjøring (l/100 km): fra 4,2 til 5,4   - CO2-utslipp (g/km): 110 til 141
Forbruk landevei (l/100 km): fra 3,5 til 4,3   - CO2-utslipp (g/km): 92 til 111

Forbruk blandet kjøring (l/100 km): fra 3,8 til 4,7   - CO2-utslipp (g/km): 100 til 121

1,6  BlueHDi 120 hk

Girkasse BVM6/EAT6
Maks. dreiemoment (o/min) 300 Nm fra 1 750 
Disponibilitet dreiemoment (o/min) fra 1 750 til 3 750
Forbruk bykjøring (L/100 km)** fra 4,7* til 4,9
Forbruk landevei/motorvei (L/100 km)** fra 3,5* til 3,9 
Forbruk blandet kjøring (L/100  km)** 4* til 4,3
CO2-utslipp (g/km) fra 101 til 127

1,2  PureTech 130 hk

Girkasse BVM6/EAT6
Maks. dreiemoment (o/min) 230 Nm fra 1 750
Disponibilitet dreiemoment (o/min) fra 1 750 til 5 500
Forbruk bykjøring (L/100 km)**  fra 6* til 6,4
Forbruk landevei (L/100 km)** fra 4,5* til 4,9
Forbruk blandet kjøring (L/100 km)**  5,1* til 5,5
CO2-utslipp (g/km) fra 104 til 148

BVM6: 6-trinns manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse. Gir hurtigere og mykere girskifte, og er veldig
behagelig i bruk.

* Versjon med meget lavt forbruk, med energisparedekk UBRR (Ultralav 
rullemotstand).
** I henhold til direktiv 99/100/CE.

BVM6: 6-trinns manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse med hurtigere og mykere girskifte, som samtidig er
veldig behagelig i bruk.

* Verjson med meget lavt forbruk, med energisparedekk UBRR (Ultralav rullemotstand).
** I overensstemmelse med direktiv 99/100/CE.

38 39
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3008  -  ET  HAV AV MUL IGHETER .

Uansett bestemmelsessted og livsstil kan nye Peugeot 3008 SUV by på
en lang rekke tilbehør og utstyr. 
For å gjøre selve kjøreturen til den store opplevelsen. 

1. Sett med matter  i velur
2. Forkrommede speildeksler
3. Sykkelstativ på tilhengerfestet.
4. Pedaler og fothviler i aluminium type GT
5. Vindavvisere
6. Skistativ på takbøyler

7
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HVER S IN  ST IL .
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Velg det interiøret som passer deg, i stoff eller skinn. 

1. Skinn Claudia Mistral*
2. Masket stoff MECO (Access og Active)
3. Kryssvevet stoff PIEDIMONTE (Allure)
4. Kryssvevet stoff EVRON (Allure)

1

3

2

4

* Ekstrautstyr.
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Grå ArtenseGrå Hurricane Hvit Banquise

Blå MagneticHvit NacréRød Ultimate

Sort Perla Nera

Beige Pyrite

Grå Smart

Cuprite Kobber

FARGEVALG

Velg, blant ti nyanser, den fargen som best passer deg og
ditt temperament.

FULL  MATCH .

Fremhev det du ønsker ved å velge en av de fem modellene
hjulkapsler eller felger i format 17, 18 eller 19 tommer, i
lakkert versjon eller i to farger med diamantfinish.

17“ stålfelg med MIAMI-hjulkapsel
Access utstyrsnivå

17“ aluminiumsfelg CHICAGO
Active utstyrsnivå.

18“ aluminiumsfelg DETROIT 
tofarget med diamantfinish 

Allure utstyrsnivå

18“ aluminiumsfelg LOS ANGELES
tofarget med diamantfinish. 
Standard med Grip Control.

19“ aluminiumsfelg WASHINGTON
tofarget med diamantfinish. 

Ekstrautstyr på Allure utstyrsnivå.
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FORHANDLERE OG SERVICE

FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som
monteres i din bil. Det settes store krav til valg av
materialer, det foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid
fra 5 år og 100.000 kilometer, samt en garanti mot
gjennomrustning i 12 år på personbil og 8 år på
varebil fra første registreringsdato.

.PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle
dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa om
problemer skulle oppstå. Peugeot Assistance står
til din disposi-sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe
gratis på grønt nummer 800 30022 og hjelp
kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd
av sammensatt mekanikk. Dersom en av disse
delene går i stykker, og skiftes ut med en uoriginal
del, risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye
testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen
din, kan du være sikker på at Peugeot originaldeler
gir deg nettopp den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,
skreddersydd til den enkelte bilmodell. Peugeot
forhandleren har ut-valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen
AS sitt sentrallager på Fjeldbo. Forhandlerne er
online datatilknyttet hverandre og sentrallageret for
å sikre maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet og “over
natten leveringer” av deler fra Frankrike* er med på
å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig

* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

MER ENN 10 000 SALGS- OG SERVICEPUNKTER I
EUROPA 

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 

testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for deg og din
bil. 70 forhandlere og serviceverksteder i Norge og
over 10 000 i hele Europa står klare dersom det
skulle dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende
adresser: 

http://www.peugeot.com 

http://www.peugeot.no

http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET 

PEUGEOT OG MILJØET 

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk
stadig nye tiltak for å begrense bilens negative
virkninger på miljøet. Stadig renere motorer,
resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i
fremste rekke også på dette området.

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er
presentert i denne brosjyren er ikke alle
tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under
stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter
trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor
til oversikt over tekniske spesifikasjoner,
standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk.
Ta kontakt med din Peugeot forhandler for å få
oppdatering på de siste endringer.


