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Igennem mere end 200 år har Peugeot været en del af den franske 

industrielle tradition indenfor kvalitet og innovation. I dag anvender 

Peugeot al sin energi på at konstruere biler med et stilrent design, 

som leverer unikke køreegenskaber og  oplevelser for alle sanser. 

Hver eneste detalje er gennemtænkt, både når det gælder  

ergonomi, materialer og multi-medie – og det omfattende  

modelprogram er sammensat til at kunne opfylde ethvert 

ønske.
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*  Le SUV exaltant.

T ILTRÆKNINGSKRAFT

Bag det robuste karrosseri med hævet frihøjde aner  

man Peugeot 2008 SUVs store rummelighed og styrke. 

Profilen med stramme linjer og skulpturelle sider giver  

et dynamisk og skarpt look – og den sportslige karakter  

understreges af den imponerende front med en vandret  

motorhjelm, en markant lyssignatur, 18" alufælge(1) med  

aerodynamiske indsatser(1), rudelister i sort højglans(1)  

og det elegante Black Diamond-tag(1). 
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(1) Standard, option eller ikke tilgængelig – afhængigt af version.



7(1) Afhængigt af motortype.

A L T ID  SY N L IGMARKANT FR EM TONING

Bagenden på nye Peugeot 2008 SUV er præget af det sorte højglanspanel, en hækspoiler og den dobbelte rørhale(1)  

i krom, som understreger stilen helt perfekt. LED-baglygterne med Peugeots lyssignatur; de 3 stiliserede løvekløer,  

der lyser både nat og dag, optimerer bilens højteknologiske look og synlighed. 

Den nye Peugeot 2008 SUV har en markant front med en tilbagetrukket forrude, der fremhæver den slanke og atletiske form.  

Den vandrette motorhjelm understøttes af et bredt forkromet kølergitter(1) indrammet af en lyssignatur med 3 karakteristiske  

stiliserede løvekløer og Full LED-forlygter(2), der giver et moderne og ”kattedyrsagtigt” look. 
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(1) Afhængigt af udstyrsniveau.  

(2) Full Light Emitting Diode: Lysdioder med reduceret energiforbrug og øget lysstyrke. Fra GT Line.



OPHØJET e -SUV
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(1) Bagagerumsvolumen over bagagerumsbunden
(2) Fås kun til GT el-versionen

M ARKANTE  KENDETEGN

Den nye Peugeot e-2008 SUV har præcis samme profil som benzin- og dieselversionerne, og kabinens  

og bagagerummets store volumen(1) er også den samme. El-versionen kan kendes på løve-logoet,  

der skifter farve mellem grønt og blåt, det indfarvede kølergitter med et særligt horisontalt mønster  

samt ”e” monogrammerne på forskærme og bagklap. Kabinen er med eksklusivt indtræk af Alcantara©(2)  

i farven grå Gréval med grønne og blå stikninger. 
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SÆ RL IGE  ON L IN E -TJE N E STE R  T IL  E L -B IL E R 

Vi har udviklet en række særlige online tjenester som en hjælp til dig, der kører i el-bil. Via disse kan du interagere med din  

nye Peugeot e-2008 SUV på afstand, og bl.a. styre opladningen og kontrollere bilens aktionsradius med din smartphone.  

Med MyPeugeot® appen eller via bilens 10" HD-touchskærm(1) kan du både styre og planlægge opladningen(2). Og for at  

opnå endnu større komfort, kan du programmere forvarmning eller -køling af kabinen, inden du skal ud at køre. 

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.
(2) Bilen skal være tilsluttet en ladeboks, før det er muligt at fjernaktivere opladning af batteriet.

    NB: Visse fjernbetjeningstjenester er tilgængelige fra begyndelsen af 2020.x1 2

OP LEV DEN NYE  e -MOBIL ITET

At køre 100% elektrisk er en unik oplevelse, bl.a. på grund af motorens øjeblikkelige reaktionsevne og den støjfri drift. 

Den nye Peugeot e-2008 SUV er en alsidig bil, som er let at manøvrere i byen og ligger robust og sikkert på landevejen.  

Du kan køre hvor du har lyst, også i områder med begrænset kørsel. Den har en aktionsradius på 310 km jf. WLTP(1)  

og udleder ingen CO2. 

 (1) Aktionsradius op til 310 km (WLTP): Estimerede, vejledende data, med forbehold for typegodkendelse. 

 Bilens aktionsradius kan variere afhængigt af de faktiske kørselsforhold (vejrforhold, køremåde, etc.). CO
2
-udledning ved blandet kørsel: 0 g.



U DV I D OPL E VELSERNE



1 7

PE RFE KTE  D E TA L JE R 

Den indvendige beklædning i nye Peugeot 2008 SUV er nøje udvalgt med høje krav til kvalitet og sportslig elegance,  

og er en flot kombination af kvalitetsmaterialer og originale farver. Det eksklusive look forstærkes af stofindtrækket  

med stikninger, Alcantara® indtrækket(1), den sorte loftsbeklædning(1) og læderrattet(1). Lyssætningen i kabinen kan  

personliggøres ved at vælge mellem 8 stemningsfarver(1), som understreger det stilrene interiør. 

(1) Standard afhængigt af version.  

    For nærmere oplysninger om læderindtrækket se prislisten på peugeot.dk eller spørg din forhandler.16

DET  NYE  PEUGEOT i -COCKP IT® 3 D 

Få en ekstraordinær interaktiv køreoplevelse med det nye Peugeot i-Cockpit® 3D(1) med intuitiv betjening, kompakt rat,  

10" HD-touchskærm(1) og digital 3D-instrumentpanel med mulighed for personlig indstilling(1). Den fås med en lang  

række online teknologier, samt nøglefri start og låsning/oplåsning af dørene, der aktiveres, når du går hen mod eller  

væk fra bilen(2) med nøglen i lommen.

(1) Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.
(2) Open & Go (nøglefri adgang og start). Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. 



(1) Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. (2) Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. (3) Med Mirror Screen, der fås som standard, er det muligt at kopiere smartphonens apps til bilens 
touchskærm. Mirror Screen fungerer via Android Auto (Android smartphones), via Apple CarPlay® (iOS smartphones), eller via MirrorLink® teknologien (Android smartphones, der er kompatible med MirrorLink®), forud-
sat at du har et mobil- og internetabonnement. Kun disse 3 certificerede apps kan anvendes, både når bilen er standset og kører, afhængigt af situationen. Visse app-funktioner er ikke tilgængelige under kørsel og visse 
typer indhold, der er gratis tilgængelig på din smartphone, kræver betalingsabonnement for en Android Auto, Apple CarPlay® eller MirrorLink® certificeret app. For yderligere informationer, se Peugeots danske website.  
(4) Trådløs opladning via magnetisk induktion. Standard eller option, afhængigt af version.

E N  SU V ,  D E R  A L T ID  E R  ON L IN E

Se din rute på bilens 10" HD-touchskærm(1) eller i det digitale 3D-instrumentpanel(2). Du kan kommunikere med omverdenen ved at ”spejle” din  

smartphones apps på bilens touchscreen ved hjælp af Mirror Screen(3). Oplad smartphonen trådløst via induktion ved at lægge den i et særligt 

område(4) i midterkonsollen. Til passagererne er der USB-stik(1) både ved for- og bagsæderne.   

HURT IG ER E  R EAK T ION

Det digitale 3D-instrumentpanel(1) viser alle nyttige kørselsinformationer i dit synsfelt, f.eks. navigation(2)  

og førerassistentfunktioner i 2 rangordnede niveauer. De vigtigste oplysninger, f.eks. hastighed og  

sikkerhedsadvarsler vises i form af hologrammer, så du hurtigt gøres opmærksom på dem.
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(1) Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. 

(2) Standard, option eller ikke tilgængeligt, afhængigt af version.. 
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(1) Afhængigt af udstyr og motortype er bagagerummets volumen = 434 liter i laveste position for bagagerumsbunden (VDA) og op til 1.044 liter med nedfældede bagsæderyglæn. 

(2) Standard eller ikke tilgængelig, afhængigt af version.

RU MME L IGT  BA GA GE RU M ME D  L E T  A D GANG

Den lave læssekant og den brede åbning sikrer let adgang til bagagerummet. Ved at nedfælde splitbagsædet (2/3-1/3)  

opnås der en endnu større bagagerumsvolumen(1), med mulighed for fleksibel indretning efter behov. Bagagerumsbunden  

har 2 positioner(2). I øverste position er det let og hurtigt at tage ting ind og ud af bagagerummet, og i laveste position  

opnås en større bagagerumsvolumen.  

KOMFORT ABEL  OG  R UM M EL IG

Tag plads i de tætomsluttende sæder og nyd turen(1). Forsæderne kan fås med massagefunktion(1) og  

elektrisk justering(1) og pladsen ved bagsæderne er optimeret, så der er masser af komfort til alle passagerer.  

Desuden er der masser af opbevaringsrum jævnt fordelt i hele kabinen. Håndtag ved alle døre er praktiske  

ved ind- og udstigning. Og takket være den gode isolering er støjen i kabinen minimal.   

20 (1) Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af udstyrsniveau. Massagefunktion og elektrisk justering fås kun til førersædet.



NÆ STE G ENE RA TIO N SUV
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U D VID  D IT  A KT IV ITE TSOMRÅ D E

Med ’Advanced Grip Control’(1) teknologien kan du tilpasse vejgrebet til vejr- og vejforholdene ved at vælge et  

af de 3 køreprogrammer(2). Ved stejl nedkørsel hjælper Hill Assist Descent Control(3) med at regulere hastigheden.

(1) System der tilpasser vejgrebet til vejforholdene. Fås som option afhængigt af udstyrsniveau og motortype.
(2) Sand, mudder, sne. (3) Option afhængigt af udstyrsniveau og motortype. 

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. 
(2) System der gør det muligt at fastholde bilen i den placering i vognbanen, som føreren har valgt – gælder ved EAT8. 

(3) System baseret på en radar, placeret midt i forkofangeren, og et kamera placeret øverst i forruden. 

DELVIS T  S ELVK ØR ENDE

Den nye Peugeot 2008 SUV er resultatet af den nyeste generation af Peugeot-teknologier, som f.eks. Adaptiv fartpilot (1), der giver oplevelsen  

af den delvist selvkørende bil. Med systemet, der selv placerer bilen i vognbanen(2), og den aktive fartpilot med Stop & Go-funktion(3), tilpasses  

bilens hastighed automatisk efter den forankørende samtidig med at, sikkerhedsafstanden overholdes.

24



FR IHE DEN T IL  AT  VÆLGE 

Du har frit valg. 

Takket være den nye modulplatform, der er konstrueret til nye  

behov og anvendelser, fås den nye Peugeot 2008 SUV i en  

benzinversion, en dieselversion og en 100% elektrisk version.

Den nye platform, der opfylder kravene til lavere vægt, brændstof- 

forbrug og CO2-udledning, leverer takket være Peugeots store  

know-how toppræstationer, både når det gælder vejgreb,  

manøvredygtighed og lyd- og varmekomfort. 

Platformen, der er særligt optimeret til el-versionen, har den perfekte  

opbygning, der gør det muligt at bevare kabinens og bagagerummets 

volumen(1) og alle mærkets essentielle kvaliteter i den nye  

Peugeot e-2008 SUV. 

(1) Bagagerummets volumen over bagagerumsbunden
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SMID IGT  GE A RSK IFTE

Den smidige og hurtigtreagerende 8-trins automatgearkasse, EAT8(1), fås med gearskiftegreb 

ved rattet og en elektrisk, sekventiel gearvælger. Den er forsynet med Quickshift(2) teknologi, 

der giver et glidende gearskifte og sikrer høj kørekomfort.   

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Fås afhængigt af motortype.
(2) Teknologi, der sikrer glidende og hurtige gearskift.28

ET  STORT  UDVALG AF  EFFEKT IVE  M OTOR ER

Du kan vælge mellem en lang række højtydende og effektive Euro 6(1) BlueHDi dieselmotorer og  

PureTech benzinmotorer med Stop og Start-funktion. 

(1) Den nye EURO 6 antiforureningsnorm (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) trådte i kraft den 1. september 2019.
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FL E KS IBE L  OPL A D N IN G

Der findes flere opladningsløsninger, lige fra standardstik og ladeboks hjemme eller på arbejdspladsen til offentlige  

ladestandere, der kan oplade batteriet fra 0-80% på under 30 minutter(1). Opladningens starttidspunkt kan programmeres  

på bilens 10" touchsckærm(2) eller via MyPeugeot® appen(3) på din smartphone. 

(1) 80% opladning af batteriet på 30 minutter via en offentlig ladestander med 100 kW jævnstrøm.  

    Ladetiden kan variere afhængigt af ladestanderens type og effekt, den omgivende temperatur på stedet og batteriets temperatur.
(2) Standard, option eller ikke tilgængelig, afhængigt af version. 
(3) Bilen skal være tilsluttet en ladeboks, før det er muligt at fjernaktivere opladning af batteriet.30

ELEKTR ISKE  OPLEVELSER

I den nye Peugeot e-2008 SUV oplever du den helt særlige glæde ved støjfri og vibrationsfri elektrisk kørsel. 100 kW motoren (136 hk) giver lynhurtig  

acceleration på grund af et øjeblikkeligt tilgængeligt moment på 260 Nm, og sikrer en glidende og dynamisk kørsel. Højspændingsbatteriet, med en  

stor kapacitet på 50 kWh(1), sikrer en aktionsradius på 310 km jf. WLTP(2), og nul CO2-udledning under kørsel. Afhængigt af behov og ønske, kan du  

vælge drive mode (Normal, Eco eller Sport) og aktivere ’Brake’-funktionen(3), som begrænser brugen af bremsepedalen, samtidig med at batteriet  

genoplades under deceleration. 

(1) Batteriet har en garanti på 8 år eller 160.000 km for 70% af ladekapaciteten. (2) Aktionsradius op til 310 km (WLTP: Estimerede, vejledende data, med forbehold for typegodkendelse.  

Bilens aktionsradius kan variere afhængigt af de faktiske kørselsforhold (vejrforhold, køremåde, etc.). CO2-udledning ved blandet kørsel: 0 g under kørsel. (3) ‘Brake’ funktionen (motorbremse)  

har 2 funktioner for indvinding af energi ved bremsning, der gør det muligt at regenerere (moderat eller højt) batteriopladningen.
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3 4

GØR L IVET  LETTERE

Det praktiske og flotte tilbehør er designet til at øge din  

komfort og sikkerheden ombord i din nye Peugeot 2008 SUV. 

Find udvalget af tilbehør hos din forhandler og på peugeot.dk

32

1. Ladeboks til opladning hjemme (eksempel)

2. Cykelholder til montering på tagbøjler

3. Hundegitter

4. Barnestol



Standard på GT EV

1

3 4

2

SPORTSL IG  ELEGANCE
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De lækre materialer til indtrækkene(1) er omhyggeligt 

udvalgt. Alle versioner kommer med elegante interiører  

i moderne farver.

1. Sort Leorki-stof – standard på Active

2. Gråt Traxx stof og blå kunstdellæder – standard på Allure

3. Capy stof og sort kunstdellæder – standard på GT Line

4. Grå Greval Alcantara og sort kunstdellæder – standard på GT EV

(1) For nærmere oplysninger, se prislisten på peugeot.dk eller spørg din forhandler.
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17" SALAMANCA alufælg 
Diamantsleben og sort Onyx, højglans 

(Standard på Allure/GT Line)

16" NOLITA hjulkapsel 
Sort Onyx og grå Eclat

(Standard på Active)

18" BUND alufælg
Diamantsleben og sort Onyx,  

højglans med indsatser i mat grå Storm 
(Standard på GT EV)

Grå Artense(1)

Rød Elixir(1) Blå Vertigo(1)

Sort Onyx(1)

Hvid Nacre(1)

Grå Platinium(1)
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ALT ID  FARVESTRÅLENDE

Vælg mellem de mange lakfarver(1), der fås som standardlak, metallak, 

 3-lags lak eller perlemorslak. Den nye Peugeot 2008 SUV fås i tre 

markante farver, der understreger dynamikken: Rød Elixir, Blå Vertigo  

og Orange Fusion(2).

AERODYNAMISK 
KARAKTER

Fælgene(1) til den nye Peugeot 2008 SUV er robuste  

og har et smukt design. De aerodynamiske 17" fælge  

medvirker til at reducere brændstofforbruget og 

CO2-udledningen, og giver et sportsligt look. 

Hvid Banquise(1)

Orange Fusion(2)

(1) Option
 (2) Standard

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version. 
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FINANSIERING 

Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med

finansiering af din nye bil. Forhandleren

kan tilbyde en yderst fordelagtig

finansiering via Peugeot Finans.

For en fast månedlig ydelse kan du desuden  

indgå en Peugeot Serviceaftale i op til 5 år  

og op til 205.000 km. Du kan læse mere om  

Peugeots serviceaftaler på www.peugeot.dk.

PEUGEOT ASSISTANCE

Kører du tør, punkterer eller får et driftstop på  

vejen, som skyldes en defekt i bilen, kontakter 

du blot Peugeot Assistance, der de første to år  

af bilens liv vil komme og hjælpe dig videre.

PEUGEOT FORHANDLERNET

Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde  

godt af et udbygget og tæt forhandlernet,  

der altid står til rådighed. Der findes 62  

forhandlersteder alene i Danmark og hele  

7.000 i Europa. Du kan altid have fuld tillid  

til alle forhandlere – de er alle  

Peugeot-specialister.

ORIGINALE PEUGEOT-RESERVEDELE

For at sikre kvalitet og sikkerhed har alle

vores originale Peugeot-reservedele

gennemgået mange tests og kontroller.

Dette sikrer pasform og levetid. Der er to

års reklamationsret på dele og arbejde

udført hos Peugeot-forhandleren.

Besøg Peugeot på internettet. Her finder

du oplysninger om vores modeller, priser,

tilbehør samt mulighed for at besøge hver

enkelt forhandler i Danmark:

www.peugeot.dk.

Du kan desuden tilmelde dig vores

nyhedsbrev, hvor du kan få nyheder  

fra Peugeots verden, invitationer til  

events, information om gode tilbud osv.

Du kan også følge Peugeot Danmark

på Facebook. Her kan du opleve dugfriske  

nyheder, særlige konkurrencer m.m.

FORHANDLERNET 
OG SERVICE

PEU G EOT INTER NET

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske specifikationer på  
det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som standard eller option afhængigt  
af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret til, inden for rammerne af produktets løbende  
udvikling, at ændre de tekniske specifikationer, udstyr, optioner og farver. Den tilgængelige  
teknik og billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages forbe- 
hold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise informationer henvises  
til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det må ikke kopieres uden udtrykkelig  
tilladelse fra Peugeot Danmark.


