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Vi har gjort os umage med hver enkelt detalje, når det gælder ergo-
nomi, materialer og multimedia, så vi kan tilbyde en mere intuitiv 
køreoplevelse. 

Peugeot har altid været en del af den franske industrielle tradition 
for kvalitet og innovation. I dag er Peugeot mere end nogensinde 
fokuseret på at konstruere biler med et stilrent design, som ud over 
den gode køreoplevelse, også er en oplevelse for alle sanser. 
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ET  V IS IONÆR T DES IG N

Peugeot 3008 SUV er perfekt afbalanceret mellem karakter og robusthed. I fronten 
er kølergitteret med krom-facetter indrammet af smalle, aflange halogenlygter. 
Du kan også vælge stilrene LED*-forlygter i kombination med et ternet kølergitter. 
Læg mærke til de flydende og dynamiske linjer, der understreges af en elegant 
kromliste** langs motorhjelmen i forlængelse af tagbuelisten i rustfrit stål.

* Option på Allure
** Standard eller ikke tilgængelig afhængigt af version
*** Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version

Det skinnende sorte Black Diamond tag*** giver bilen karakter. Det sorte panel tværs 
hen over bagenden giver et ultra moderne touch og indeholder LED-baglygter med 
3 røde stiliserede kløer, der lyser både dag og nat. 

3008 SUV’s forførende design udtrykker kraft og pionerånd. Brede beskyttelseslister, 
høj frihøjde, store hjul og profilerede tagrælinger giver et robust look, og den høje 
centerlinje giver et lettere og livligere indtryk. 
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SMU KT  INTER IØR

Du sidder i de smukkeste omgivelser, når du kører afsted på eventyr. Med Peugeot i-Cockpit® opdager du et 
100 % digitalt univers. En kapacitiv 8’’ touchskærm*, og en head-up instrumentgruppe, der kan konfigureres** 
og indstilles personligt** er placeret over det lille, kompakte rat med indbyggede betjeningsknapper.

* Standard eller ikke tilgængelig afhængigt af version
** Fra Active niveau
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ET  TOUC H  AF  P ER FEK T ION

Der er tænkt på hver eneste detalje for at skabe komfort. Du finder alle komfortfunktioner lige 
ved hånden. Klimaanlæg, navigation*, bilens parametre, telefon og mobil apps er let tilgængelige 
takket være de elegante forkromede Toggle Switches**. 

* Option afhængig af model
** Vippekontakter – Standard fra Active niveau
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SÆT D IG  BAG RATTET 
OG FÅ  DEN ULT IMAT IVE  OPLEVELS E

Du vil føle dig i eet med bilen og få forstærket din køreoplevelse 
takket være den unikke føling med vejen og gode lydkomfort. 
I lyset fra det store panoramasoltag* sidder du komfortabelt i et 
sæde med god støtte, og din yndlingsmusik lyder i høj kvalitet fra 
FOCAL® hi-fi Premium systemet*. Oplev den franske lydsignatur!  

* Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version





Din smartphones skærm vises på bilens 8’’ touch-skærm ved hjælp af Mirrorscreen systemet, hvorefter du kan bruge apps, 
der er kompatible med Apple CarPlay, MirrorLink® eller Android Auto*. Din smartphone kan desuden oplades trådløst**.

* Kun godkendte MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto (Android Auto er endnu ikke åben i Danmark) apps fungerer, når bilen kører eller holder stille, afhængigt af situation. Under kørsel kan visse funktioner 
og apps ikke benyttes. Visse typer indhold, som er gratis tilgængelig på smartphone, kræver abonnement på en tilsvarende MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto certificeret betalings-app. Mirrorscreen 
funktionen kræver anvendelse af enten MirrorLink® teknologi (til Android, BlackBerry og Windows telefoner, der er MirrorLink® kompatible), eller Apple CarPlay (kompatible iOS telefoner), eller Android Auto 
(Android telefoner), og forudsætter telefonabonnement med internetadgang. 
** Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version – opladning via induktion af apparater, der er kompatible med Qi-standarden. Kræver kompatibel holder/boks.

U BEGRÆNSET  FORBINDELSE



1 1

NAVIGAT ION I  3  D IM ENS IONER

Det er nemt at finde vej med den web-opkoblede 3D-navigation*. På touch-skærmen eller 
head-up instrumentgruppen viser TomTom® tjenesten alle oplysninger, der er vigtige for kørslen.

* Option (Web-opkobling er endnu ikke tilgængelig i DK).
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 I disse hightech omgivelser viser 12,3’’ head-up instrumentgruppen alle vigtige informationer 
om kørslen i øjenhøjde. Instrumentgruppen kan konfigureres* og har også mulighed for 
personlig opsætning.

* Bilen bør være fuldt standset før konfiguration

H IGHTECH
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EKSEMP LAR IS K E  K ØR EEG ENS K ABER

Der er ikke længere nogen grund til at vælge mellem design og køreglæde. Med øget frihøjde 
og forhøjet førerposition har 3008 SUV unikke køreegenskaber og præcis styring, der giver en 
god følelse af kontrol og sikkerhed. 
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A LT ID  HJÆLP  AT  HENTE

Udvalget af kørselshjælpesystemer i Peugeot 3008 SUV fungerer som  
en sjette sans under kørslen, og giver en god fornemmelse af sikkerhed.  
Nogle af disse systemer er: Sign Recognition* (skiltegenkendelse af farttavler), 
Active Safety Brake* med Distance Alert*, Lane Keeping Assist* (vejstribealarm), 
Active Blindspot Detection* (aktiv blindvinkelovervågning), Driver Attention Alert* 
(opmærksomheds-alarm) og Adaptiv fartpilot med Stop funktion*.

* Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version   

For at opnå en mere sikker og komfortabel kørsel kan du nyde godt af udstyr,  
som f.eks. dæktryksovervågning, gearskifteindikator, kollisionsdæmpende 
karrosseri-konstruktion, 6 airbags og web-tjenester som Peugeot Connect SOS*  
og Assistance*.
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R EN  MAGI

Har du hænderne fulde? Den håndfri betjente bagklap* åbner eller lukker automatisk, så du 
lettere kan læsse dine varer ind i bilen. Du skal blot føre foden hurtigt ind under kofangeren, for 
at aktivere den. Dette er en af de praktiske funktioner, der gør dagligdagen lettere.

* Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version
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SKAB M ER E  P LADS

Skab mere plads med ‘‘Magic Flat’’ systemet, som består af et splitbagsæde (2/3-1/3), der 
kan foldes ned til et helt fladt bagagerumsgulv. Det er let at læsse bagagerummet vha. den 
smarte skydebund med 2 positioner, og du kan medbringe ekstra lange ting, når du har foldet 
passagerforsædet ned i bordposition. 



VÆLG D IN  EGEN ST IL

Vælg en varm og elegant stemning, med vores udvalg af stof- og læderindtræk*.
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1. Claudia Mistral* læder (option)
2. MECO stof (Active)
3. PIEDIMONTE stof (Allure)

3

2

* Læder og andet materiale. For nærmere oplysninger, 
se prislisten eller på www.peugeot.dk
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Grå Hurricane*

VÆLG FARVE

Vælg den farve som passer bedst til dit temperament. 

. . .OG  SUPPLÉR  MED FÆLG E

Sæt prikken over i’et ved at vælge en af de 5 typer 
hjulkapsler eller fælge i 17, 18, eller 19 tommers format, 
i en lakeret eller 2-tonet diamantslebet version. 

* Standard
** Option
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Grå Artense**Hvid Banquise**

Blå Magnetic**Hvid Nacré** Rød Ultimate**

Sort Perla Nera**Grå Amazonite**

Kobber Cuprite**

17” CHICAGO 
alufælge

19” WASHINGTON 2-tonede diamantslebne 
alufælge

Standard Active Standard Allure

2 1
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FINANSIERING MED PEUGEOT FINANS
Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med
finansiering af din nye bil. Forhandlerne
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 59  
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 blive fan af Peugeot Danmark
på Facebook, hvor vi har en profil. Her kan
du opleve dugfriske nyheder, særlige
konkurrencer mm.

FORHANDLERNET 
OG SERVICE

PEUG 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 forhåndenværende teknik og 
billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages  
forbehold 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.




