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OL Ś NI EWAJĄC Y DE S IG N

Idealnie harmonijne linie nadwozia dodają nowemu Peugeot 3008 charakteru i siły, tak typowych dla aut

segmentu SUV. Agresywny i pełen dynamiki przód ze światłami Full LED okalającymi grill wykończony wzorem

szachownicy przechodzi płynnie w przetłoczenia tylnej części nadwozia, a linia boczna jest podkreślona

eleganckimi chromowanymi detalami.
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M OC  I  WY R AF INOWANI E

Niezwykłą osobowość nowego 3008 podkreślają wyraziste kształty nadwozia, a dach Black

Diamond oraz fortepianowe wykończenie pasa pomiędzy tylnymi światłami dodatkowo

potęguje wrażenie wywierane przez wygląd zewnętrzny auta. Lampy 3D LED tworzą

charakterystyczny dla Peugeot ślad pazurów, natychmiast rozpoznawalny 

na drodze.
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WZM ACN IAC Z EM OCJ I

Nigdy wcześniej nie doświadczyłeś tak pięknego wnętrza.

Z drugą generacją Peugeot i-Cockpit, nowy SUV Peugeot 3008 zaprasza do odkrycia wirtualnych zegarów

wyświetlanych na 12,3” ekranie wysokiej rozdzielczości oraz 8” multimedialnego ekranu dotykowego. Kompaktowa

kierownica ze zintegrowaną obsługą systemów multimedialnych dopełnia niesamowitego wrażenia, 

które wywiera kokpit nowego 3008. Nowy w pełni elektroniczny joystick automatycznej skrzyni biegów definiuje 

na nowo przyjemność z jazdy SUVem segmentu C.
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D OTYK  PER F EKC J I

Każdy detal wnętrza nowego 3008 został zaprojektowany tak, aby kierowca czuł się w nim

wyjątkowo. Główne elementy wyposażenia wpływające na komfort pasażerów 

są dostępne od ręki m.in. dzięki przełącznikom typu „Toggle Switch” inspirowanych

lotnictwem. Wnętrze wykończone jest najwyższej jakości materiałami – szczotkowane

aluminium, prawdziwe drewno, tkaniny przywodzące na myśl prestiżowe projekty

architektoniczne czy mięsista skóra wykańczająca niezwykle wygodne fotele.
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ZD OBYWC A P R ZEST R ZENI

Twoja podróż nigdy już nie będzie taka sama. Usiądź wygodnie za kompaktową kierownicą i pozwól się jej porwać.

Napawaj się świetnym trzymaniem się drogi, komfortem akustycznym i światłem wypełniającym kabinę dzięki

szklanemu panoramicznemu dachowi. Włącz swoją ulubioną muzykę i odkryj jej brzmienie na nowo dzięki wysokiej

jakości systemowi Hi-Fi marki Focal. 
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NIGDY SIĘ NIE ZATRZYMUJ

Spalanie w cyklu miejskim (l/100 km): 4,2 do 7,3 – emisja CO
2

(g/km) 110 do 174
Spalanie w cyklu pozamiejskim (l/100 km): 3,5 do 5,1 – emisja CO

2
(g/km) 92 do 116

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km): 3,8 do 6,0 – emisja CO
2

(g/km) 100 do 136

Odkrywanie świata to również szacunek do natury. 

Dzięki zaawansowanym i efektywnym technologiom, lekkiej platformie EMP2, silnikom 

PureTech i BlueHDi oraz automatycznej skrzyni biegów EAT6 nowy Peugeot 3008 jest jednym

z najbardziej przyjaznych środowisku aut typu SUV. 


