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Peugeot od ponad 200 lat jest symbolem wysokiej jakości i francuskiej tradycji produkowania samochodów. Kierujemy
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SYNONIM ELEGANCJI

I KO N A S T Y LU

Idealnie harmonijne linie nadwozia dodają Peugeot 3008 charakteru i siły, tak typowych dla aut segmentu SUV. Agresywny

Już na pierwszy rzut oka, Peugeot 3008 wnosi do segmentu SUV powiew świeżości. Harmonijna,

i pełen dynamiki przód ze światłami Full LED okalającymi grill, wykończony wzorem szachownicy przechodzi płynnie

proporcjonalna sylwetka podkreślona muskularnymi nadkolami została wykończona przy

w przetłoczenia tylnej części nadwozia, a linia boczna jest podkreślona eleganckimi chromowanymi detalami.

zachowaniu najwyższej dbałości o detale, a elementy stylistyczne nadwozia sprawiają, że nie
sposób przejść obok tego auta obojętnie.
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SKROJONY NA MIARĘ

SILNA OSOBOWOŚĆ

Duch odkrywcy SUV-a Peugeot 3008 został wyrażony w jego dynamicznych liniach

Odkryj zdecydowany charakter auta podkreślony czarnym błyszczącym dachem Black

stylistycznych. Poszerzone nadkola, zwiększony prześwit, duże koła i wyprofilowane relingi

Diamond. Pas tylny, wykończony fortepianową czernią, łączący opalizujące rubinową czerwienią

dachowe nadają mu solidny wygląd podkreślony dodatkowo bocznymi przetłoczeniami.

światła posiadające charakterystyczny dla Peugeot ślad pazurów, nadaje tyłowi samochodu
ultranowoczesny wygląd.
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ZDOBYWCA PRZESTRZENI

PODRÓŻ W PRZYSZŁOŚĆ

D OT Y K P E R F E K C J I

Nigdy wcześniej wnętrze samochodu nie było tak piękne. Peugeot i-Cockpit® drugiej generacji to wstęp

Każdy detal kabiny został zaprojektowany, aby tworzyć atmosferę komfortu i elegancji. Główne

do całkowicie wirtualnego świata doznań. 8”multimedialny ekran dotykowy, panel wirtualnych zegarów

funkcje pojazdu takie jak radio, klimatyzacja, nawigacja satelitarna, ustawienia auta, telefon

w polu widzenia drogi z możliwością dowolnej konfiguracji wyświetlanych informacji oraz kompaktowa

i aplikacje mobilne są dostępne poprzez nowe, inspirowane lotnictwem chromowane przyciski

wielofunkcyjna kierownica sprawiają, że prowadzenie auta jest intuicyjne i sprawia nieopisaną przyjemność.

typu „Toggle Switch”.
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JAZDA W HD

DAJ SIĘ PONIEŚĆ

Zaawansowanie technologiczne i poczucie pełnej kontroli nad autem potęguje możliwość

Pozwól by Twoimi zmysłami zawładnął pokładowy dyrygent – Peugeot i-Cockpit® Amplify. Zmieniaj nastrój

dowolnej konﬁguracji 12,3” panelu wirtualnych zegarów, tak aby przed oczami ukazały się

wnętrza wybierając pomiędzy trybami "Boost" i "Relax". Ciesz się delikatnymi zapachami skomponowanymi

informacje, których kierowca potrzebuje najbardziej prowadząc auto.

wspólnie z ﬁrmą Scentys, zmieniaj intensywność oświetlenia Ambient i kolorystykę ekranów, odkryj sportowy
charakter auta dzięki Pakietowi Sport oraz ponadprzeciętny komfort foteli wraz z ich 8-punktowym masażem.
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WZMOCNIONE DOZNANIA

O B U D Ź Z M Y S ŁY
Twoja podróż nigdy nie będzie już taka sama. Dzięki wzorcowemu
trzymaniu się drogi oraz wysokiemu komfortowi akustycznemu jazda
Peugeot 3008 jest wyjątkowym doznaniem. Wpuść do kabiny
promienie słoneczne poprzez otwierany panoramiczny szklany dach,
poczuj perfekcyjne podparcie pleców, dzięki nowym ergonomicznym
fotelom i zanurz się w dźwiękach płynących z wysokiej jakości
systemu Hi-Fi FOCAL Premium.
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NIEOGRANICZONA ŁĄCZNOŚĆ

U Z N A N Y N A W I G ATO R

Podłączenie smartfona do systemu multimedialnego auta jest niezwykle proste. Dzięki zastosowaniu Mirror Screen

Nawigowanie to obszar, w którym Peugeot 3008 czuje się świetnie dzięki nowemu systemowi

wykorzystującego protokoły Apple CarPlay™, MirrorLink® lub Android Auto*, możesz obsługiwać swoje aplikacje

nawigacji satelitarnej – Peugeot Connect NAV. Wszelkie informacje mogą być wyświetlane

na ekranie auta podczas, gdy Twój smartfon jest ładowany bezprzewodowo (standard Qi 1.1) w specjalnie przygotowanej

na centralnym ekranie dotykowym lub na panelu wirtualnych zegarów. Dodatkowo wyposażony

do tego kieszeni w konsoli środkowej.

w usługi takie jak TomTom® Traffic, pogoda, parkingi, stacje benzynowe czy opcjonalnie strefy
niebezpieczne, Peugeot 3008 wybierze dla Ciebie najlepszą i najszybszą drogę do celu.

*Tylko certyﬁkowane aplikacje APPS MirrorLink®, Apple CarPlay™ lub Android Auto (dostępne w 2017 r.) funkcjonują poprawnie podczas postoju i jazdy. podczas jazdy niektóre
funkcje aplikacji będą wyłączone. Część zawartości może być darmowa lub płatna. Smartfon może wymagać płatnej subskrypcji do niektórych aplikacji.
Funkcja mirror screen działa poprawnie poprzez protokół MirrorLink® dla kompatybilnych smartfonów z systemem operacyjnym Android, poprzez protokół Apple CarPlay™ (dla
systemu operacyjnego iOS) oraz poprzez Android Auto (dla systemu operacyjnego Android). Telefon musi posiadać dostęp do internetu poprzez operatora sieci komórkowej.
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U T R Z Y M A J KO N T R O L Ę

PRZYKŁADNE ZACHOWANIE

Zwinny w mieście, Peugeot 3008 radzi sobie również w trudniejszych warunkach dzięki Pakietowi

Od dziś nie musisz decydować czy Twój samochód ma mieć niepowtarzalny styl czy sprawiać

Advanced Grip Control. Pokrętło umieszczone na tunelu centralnym pozwala wybrać tryb jazdy

Ci radość z jazdy. Dzięki większemu prześwitowi i podniesionej pozycji foteli, Peugeot 3008

zgodnie z panującymi na drodze warunkami. Nowa funkcja HADC (Hill Assist Descent Control)

posiada nieprzeciętne właściwości jezdne, a kompaktowa precyzyjna kierownica daje

utrzymuje stałą prędkość podczas zjazdu ze wzniesienia umożliwiając kierowcy całkowite

uzależniające poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

skupienie na nadawaniu kierunku jazdy.
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GWARANCJA BEZPIECZEŃST WA

WSPOMAGANIE JAZDY
Wyposażenie takie jak czujniki ciśnienia w oponach, wskaźnik zmiany biegów,
absorbujące drgania nadwozie, 6 poduszek powietrznych i Peugeot Connect
SOS & Assistance zapewnia kierowcy komfortową i bezpieczną podróż.
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ANIOŁ STRÓŻ
Niczym szósty zmysł, pełen pakiet systemów wspomagania prowadzenia Peugeot 3008 czyni
go najbezpieczniejszym autem w segmencie: system monitorowania ograniczeń prędkości,
system awaryjnego hamowania Active Safety Brake, system aktywnego monitorowania
martwego pola, system aktywnego monitorowania pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia
kierowcy, adaptacyjny tempomat z funkcją STOP, to tylko niektóre z elementów wyposażenia,
które zwiększają bezpieczeństwo pasażerów.
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SZTUCZNA INTELIGENCJA

D O S TO S U J W N Ę T R Z E …

. . . D O S W O I C H P OT R Z E B

Dostosuj przestrzeń we wnętrzu auta do Twoich potrzeb dzięki systemowi składania siedzeń

Chcesz otworzyć bagażnik, ale nie masz wolnej ręki? Dzięki sprytnej funkcji

Magic Flat (składanie foteli jednym ruchem ręki), a dzielona tylna kanapa stworzy płaską

bezdotykowego otwierania klapy bagażnika jednym ruchem stopy możesz go otworzyć,

przestrzeń załadunkową. Większą modularność zapewnia również system dwupoziomowej

załadować lub rozładować bagaże i zamknąć bagażnik bez potrzeby odstawiania

podłogi z funkcją wysuwania, a długie przedmioty mogą być przewożone dzięki składanemu

pakunków. Proste rozwiązanie ułatwiające Ci życie.

do pozycji stolika fotelowi pasażera z przodu.
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W PEŁNI ZINTEGROWANA …

… M O B I L N O Ś Ć X X I W.

Jako twórca innowacyjnych rozwiązań miejskiej mobilności, Peugeot zaskakuje nowym

…a stacja dokująca umieszczona w bagażniku auta naładuje hulajnogę podczas

hybrydowym pojazdem – hulajnogą Peugeot Micro e-Kick. Dzięki elektrycznemu silnikowi

podróżowania autem.

pozwala pokonać ostatni etap podróży cicho, komfortowo i ekologicznie…
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O D K R Y W A J Ś W I AT

BLUEHDI

38

PURETECH

Silniki dostępne w Peugeot 3008 łączą wysokie osiągi z ograniczonym zużyciem paliwa i emisją CO2 spełniając

Czterokrotny zdobywca nagrody "Silnik Roku" w kategorii 1,0-1,4 l pojemności otwiera gamę silników benzynowych w

jednocześnie rygorystyczne normy emisji spalin. Dzięki wyjątkowemu połączeniu systemu SCR (Selective Catalytic

Peugeot 3008. Ten 3-cylindrowy silnik daje unikatową przyjemność z jazdy dzięki bardzo dobrym osiągom przy zachowaniu

Reduction) i ﬁltrowi DPF (Diesel Particulate Filter), silniki BlueHDi redukują zużycie paliwa i emisję CO2 jednocześnie

niezwykłej wytrzymałości. Może być łączony zarówno z 6-biegową manualną jak i 8-biegową automatyczną skrzynią

pozbywając się nawet 90% tlenków azotu (NOX) i 99,9 % cząstek stałych.

biegów.
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NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
3

Peugeot 3008 posiada kompletną ofertę akcesoriów, by każdą podróż
zmienić w przygodę.
1. Zestaw dywaników z gęstym włosiem.
2. Chromowane lusterka boczne.
3. Bagażnik rowerowy montowany na haku.
4. Aluminiowy podnóżek i pedały.
5. Owiewki boczne.
6. Bagażnik dachowy na narty.

4

5

6
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2

TWÓJ STYL – TWÓJ WYBÓR
Stwórz wnętrze zgodnie z Twoim gustem dzięki wyborowi
najwyższej jakości tkanin.
1. Tapicerka skórzana Claudia Mistral
2. Tapicerka tkaninowa Meco Mistral
3. Tapicerka półskórzana Piedimonte Mistral
4. Tapicerka półskórzana Evron Guerande
3
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N A D A J TO N . . .
Wybierz kolor, który odzwierciedla Twój charakter.
Szary Hurricane

Biały Banquise

Szary Cumulus

Szary Amazonite

Czerwony Ultimate

Biały Nacre

Niebieski Magnetic

Miedziany Cuprite

17” felgi stalowe z kołpakami
Miami

17” felgi aluminiowe
Chicago

18” dwukolorowe felgi aluminiowe
Detroit

18” dwukolorowe felgi aluminiowe
Los Angeles

Czarny Perla Nera

. . . I S KO M P O N UJ S W OJ E G O
P E U G E OT 3 0 0 8
Nadaj ostatni szlif swojemu Peugeot 3008 wybierając jeden
z pięciu wzorów felg.
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19” dwukolorowe felgi aluminiowe
Washington
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UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Basic
Przedłużenie
– proste
– zabezpieczenie
rozwiązanie,
aby przedłużyć
finansowe
usunięcia
skutków
gwarancję umowną,
ewentualnych
awarii,
2. Comfort
Przedłużenie +
– Obsługa
proste
–
rozwiązanie
dodatkowo
rozwiązanie
zawierające
zrypozwalające
czałtowany
kosztzaplanować
przeglądów
bieżącą
obsługę samochodu,
okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje
usunięcie skutków awarii
oraz przegląd okresowy,
4.Utrzymanie
pełna
Premium – Plus
pełna– oferta
oferta Peugeot
usług Peugeot
w
usług
w zakresie
zakresie
utrzymania
utrzymania
PaństwaPaństwa
pojazdu
przez cały okres trwania
umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu.
W

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
W Polsce w zakresie oferty
finansowania Grupa PSA działa
poprzez dwie spółki: PSA
Finance Polska Sp. z o.o. oraz
PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom
marki Peugeot wyselekcjonowane formy finansowania

zbudowane na bazie wieloletniego
międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości
polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim
rynku od 2001 roku oferując
zarówno przedsiębiorcom, jak i

klientom indywidualnym szeroką gamę produktów leasingowych, pożyczki oraz wynajem długoterminowy na zakup
samochodów. Dodatkowo, dla
klientów Peugeot posiadamy
także w ofercie atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń komunika-

cyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance
to gwarancja profesjonalnej
obsługi
i
bezpieczeństwa
zawieranych transakcji.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
wyrobów.
sprzedawanych
produkcji
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

