PEUGEOT 3008

Daugiau nei 200 metų PEUGEOT nepaliaujamai laikėsi
Prancūzijos kokybiškos gamybos ir išradingumo tradicijų.
Šiandien, labiau nei bet kada, PEUGEOT orientuojasi
į aptakų transporto priemonių dizainą, suteikiantį
vairuotojams patirtį, siekiančią daugiau nei vairavimas.

Dirbome ties kiekviena detale: nuo ergonomikos
iki medžiagų ir jungiamumo. Daugiau nei bet kada
norime pasiūlyti jums laisvę rinktis, nes žmonės visada
buvo ir bus mūsų pagrindinis akcentas.
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10 3008 įkraunamo hibrido dizainas
16 PEUGEOT i-Cockpit®
19 Jungiamumas
22 Saugumas

26 4WD režimas
28 Sukibimo kontrolė
30 Varikliai
36 Pritaikymas

MAKSIMALI PAGUNDA.

ELEGANTIŠKAS DIZAINAS.

TOBULAS BALANSAS.

Leiskitės suviliojami galingo priekinio buferio su chromu padengtomis
grotelėmis, esančiomis tarp dviejų halogeninių žibintų arba rinkitės labiau
klasikinę išvaizdą su LED* žibintais ir „šlifuoto chromo“ šachmatinėmis
grotelėmis.* Įvertinkite dinamišką profilį su jį pabrėžiančiu elegantišku
chromuotu sparno intarpu**, įsiliejančiu į nerūdijančiojo plieno stogo apdailą.

Žiūrint bet kokiu kampu, 3008 SUV demonstruoja savo sportiškumą su tvirta
stovėsena, ryškiomis ratų arkomis ir dideliais, net iki 19 colių ratais. Išskirtinė
prigimtis juntama visų medžiagų dizaine ir kokybėje, tokiose detalėse kaip
„Perla Nera“ juodos spalvos galinio vaizdo veidrodėliai ar grakštūs aliuminio
stogo skersiniai.
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* Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
** Standartinė arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
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GALIA IR NUOLANKUMAS.

SPORTIŠKA ELEGANCIJA.

Ikoniškas 3008 SUV dizainas laimės Jūsų susižavėjimą ne tik savo išvaizda, bet ir tvirtu stiliaus
pasirinkimu. „Black Diamond“ stogo linija kartu su nerūdijančiojo plieno juosta tarsi susijungia su
galiniu aptaku ir blizgia juoda linija, kurioje dieną ir naktį, it letena su trimis nagais, šviečia LED žibintai.

Visa SUV galia išreiškiama įvairiomis charizmatiškomis detalėmis, tokiomis kaip dvigubi
chromuoti išmetimo vamzdžiai abiejose galinio bamperio pusėse arba pasisveikinimo šviesos,
projektuojančios gamintojo logotipą ant žemės.**

* Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio.

* Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio.
** Galima tik kartu su panoraminiu stoglangiu, priklausomai nuo modelio ir šalies
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BET KUR IR BET KADA.

PRISĖSKITE IR PAJUSKITE.

STIPRI ASMENYBĖ.

Su iš lizdo įkraunamu 3008 SUV leiskitės į nepamirštamą kelionę.
Mėgaujantis tokiu pačiu erdvės ir komforto lygiu, Jūsų potyrius sustiprins
tylus ir sklandus elektrinio variklio veikimas. Iš lizdo įkraunamas 3008
SUV išsiskiria ypatingomis technologijomis.

Ant PEUGEOT 3008 HYBRID* ir 3008 HYBRID4** SUV esantys HYBRID
ir HYBRID4 ženkleliai subtiliai demonstruoja, kad šie automobiliai priklauso
iš lizdo įkraunamų hibridų pasauliui. Priekinio stiklo viršuje, iš išorės
matomoje vietoje, įsižiebia žalsvai mėlynos spalvos LED – tai leidžia suprasti,
kad automobilis važiuoja elektriniu režimu.
Viduje išskirtinė*** „Greval Grey Alcantara®“ montuojama kartu su tikro
sendinto medžio dekoracijomis „Grey Oak“.
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* Prieinama nuo 2020 m. vasario: 2 varantieji ratai, 225 AG, su „Allure“ ir aukštesniais apdailos lygiais
** 4 varantieji ratai, 300 AG su „GT line“ ir GT apdailos lygiais (nuo 2020 m. vasario)
*** Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
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LENGVAS IR GREITAS ĮKROVIMAS.

SUSISIEKITE SU SAVO 3008 PLUG-IN HYBRID

Šiuo modeliu galite mėgautis iki 59 km (WLTP) važiavimo elektriniu režimu, o bateriją įkrauti
namie, darbo vietoje* ar viešose įkrovimo stotelėse. Naudodami „ChargeMyCar**“ programėlę
kartu su „Free2Move“ paslaugomis ir įkrovimo kortele, turėsite priėjimą prie daugiau nei 130 000
įkrovimo stotelių visoje Europoje.

Iš anksto nustatykite savo iš lizdo įkraunamo 3008 hibrido salono temperatūrą*, sužinokite
baterijos įkrovos lygį, pradėkite įkrovimą ir planuokite savo keliones iš anksto.

* įprastas lizdas (3,7 kW, 8 A įkroviklis), „Green’up®“ patobulintas lizdas (3,7 kW, 14 A įkroviklis) arba sumontavus „Wallbox“
** Mokama paslauga

* Prisijungimas su „MyPeugeot“ programėle ir naudojant „Free2Move“
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PATIRTIS AUTOMOBILYJE.

SKAITMENINIS VAIRAVIMAS SU PEUGEOT i-Cockpit®.

NERIBOTI RYŠIAI.

Su PEUGEOT i-Cockpit® įženkite į skaitmeninį pasaulį kartu su aštuonių colių skersmens
liečiamu ekranu bei skaitmeniniu prietaisų skydeliu, matomu virš kompaktiško vairo su
įmontuotais valdikliais ir automatine pavarų dėže. Iš lizdo įkraunamuose hibridiniuose
modeliuose savo matymo lauke gausite svarbiausią informaciją (vairavimo režimą,
baterijos įkrovos lygį ir likusį nuvažiuoti atstumą elektra bei kt.).

Leiskite intuityviam 3008 SUV pasirūpinti viskuo: „Connected 3D“ navigacija
su „TomTom® Traffic“, „Mirror Screen*“, bevieliu įkrovimu** ir kita. Liečiamas
ekranas taip pat turi meniu skirtą hibridui, suteikiantį papildomą informaciją
(energijos judėjimą, sąnaudų statistiką, įkrovimo stotelių vietas, likusį
nuvažiuoti atstumą elektriniu režimu ir kitą).
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* Veikia tik su sertifikuotomis „MirrorLink®“, „Apple CarPlay™“ arba „Android Auto“ programėlėmis automobiliui stovint arba
važiuojant. Kai kurios funkcijos yra apribotos važiuojant. Kai kurios paslaugos, kuriomis galima nemokamai naudotis išmaniajame
telefone, gali būti mokamos naudojant jų sertifikuotą ekvivalentą „MirrorLink®“, „Apple CarPlay™“ arba „Android Auto“. „Mirror
Screen“ funkcija tinkamai veikia su „MirrorLink®“ technologija (su „MirrorLink®“ suderinami „Android“, „Blackberry“ ir „Windows“
telefonai), „CarPlay™“ (iOS naudojantiems telefonams) arba „Android Auto“ („Android“ naudojantiems telefonams). Naudojimui
reikalinga interneto prieiga.
Sužinokite daugiau http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
** Bevielis krovimas suderinamas su įrenginiais, palaikančiais Qi standartą
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VALDYKITE SAVO POJŪČIUS.
Mėgaukitės saulės šviesa, patenkančia per didelį
panoraminį stoglangį*, pasinerkite į 8 taškų
masažuojančias sėdynes** ir mėgaukitės aukštos
kokybės garsu, kurį sukuria „FOCAL® Premium HiFi“*** sistema. Atraskite prancūziškos akustikos lygį.

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo modelio
** Standartinė arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
*** Papildoma įranga
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ATRASKITE KARTU.

VISADA PRIEKYJE.
Galvokite į priekį. Matykite toliau. Turėdami naujausios
kartos vairavimo pagalbininkus, naudokitės jų nauda: greičio
ribojimo ženklų atpažinimas ir greičio rekomendacijos,
aktyvus stabdymas kartu su perspėjimu apie atstumą, aktyvi
įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema, aktyvus
nematomų zonų, vairuotojo budrumo stebėjimas ir adaptyvi
kruizo kontrolė su 30* arba „Stop & Go“ funkcija** ir juostų
palaikymo asistentu**.
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* Standartinė arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
** Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio

KETURIAIS RATAIS VAROMO MODELIO EFEKTYVUMAS*.
Galingasis HYBRID4 modelis, turintis keturių varančiųjų ratų pavarą, suteikia
daugiau kontrolės tiek ant kelio, tiek važiuojant sudėtingomis dangomis.
Tai suteikia nepriekaištingą sukibimą tiek su šlapiu keliu, tiek su purvu ar sniegu
padengtu vingiuotu keliu. Jeigu užtenka elektrinių motorų galios ir baterijos
įkrova pakankama, keturių varančiųjų ratų pavara galima ir elektriniu režimu.
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* Tik 3008 HYBRID4 modeliuose su „GT line“ (nuo 2020 m. vasario) ir GT apdailomis
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KONTROLIUOKITE.
Sniegas, purvas, smėlis… PEUGEOT 3008 nebijo nieko. Tiek mieste, tiek
sudėtingomis sąlygomis, „Advanced Grip Control“* leidžia Jums nevaržomai
pasirinkti sukibimo su keliu režimą centrinėje konsolėje esančio ratuko
pasukimu. Išmani „Hill Assist Descent Control“** suteikia itin tikslią kontrolę
įveikiant stačiausius šlaitus.
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* Papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo „3008 PureTech“ ir „BlueHDi“ modelių
** Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
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ABSOLIUTI LAISVĖ.

PURETECH IR BLUEHDI VARIKLIAI.

EAT8 AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ.

Į 3008 SUV montuojami „PureTech“ ir „BlueHDi“ varikliai* komplektuojami su 6 pavarų
mechanine arba 8 pavarų EAT8** automatine pavarų dėžėmis.
Skirtingi varikliai suteikia geresnę dinamiką, sąnaudas ir vairavimo savybes.

EAT8* automatinė pavarų dėžė su elektrine perjungimo svirtimi „Shift and Park“**
ir mentelėmis už vairo pavaras perjungia greitai ir sklandžiai.

* DEGALŲ SUVARTOJIMAS IR CO2 IŠMETIMAS. Apytiksliai duomenys, pateikti tik informaciniais tikslais, dar nesertifikuoti.
* WLTP(1) rezultatai: WLTP degalų suvartojimas nuo 5,1 iki 7,5 mišriu ciklu, nuo 5,7 iki 9,8 mažu greičiu, nuo 4,8 iki 7,3 vidutiniu greičiu, nuo 4,4 iki 6,3 dideliu greičiu ir nuo 5,5 iki 7,8 labai dideliu
greičiu (l/100 km). WLPT CO2 emisijos (mišriu ciklu): nuo 134 iki 169 (g/km).
* Pateiktas degalų suvartojimas ir CO2 emisijos atitinka WLTP sertifikavimą (EU reglamentas 2017/948). Nuo 2018 m. rugsėjo visi nauji automobiliai turi pereiti harmonizuotą pasaulinę lengvųjų
automobilių bandymo procedūrą (WLPT – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Tai nauja, labiau realistiška bandymo procedūra, matuojanti degalų suvartojimą ir CO2 emisijas.
WLTP procedūra visiškai pakeičia senąjį NEDC (New European Driving Cycle) matavimo ciklą. Kadangi bandymo sąlygos yra labiau realistiškos, pagal WLTP procedūrą matuotos degalų sąnaudos
ir CO2 emisijos dažniausiai yra didesnis nei matuojant NEDC ciklu. Nurodytas degalų suvartojimas ir CO2 emisijos gali skirtis tarp skirtingų modelių dėl jų komplektacijų, funkcijų bei padangų tipų.
Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo vietinį pardavimo atstovą. Daugiau informacijos rasite PEUGEOT interneto puslapyje.
* NEDC(2) rezultatai: Degalų suvartojimas: nuo 3,8 iki 5,7 mišriu ciklu, nuo 3,6 iki 4,9 užmiestyje, nuo 4,1 iki 7,2 mieste, NEDC (l/100 km). CO2 emisijos (mišriu ciklu), NEDC: nuo 99 iki 130 (g/km).
(2) Degalų suvartojimo ir CO2 išmetimo duomenys pateikti skaičiuojant pagal naująjį WLTP sertifikavimą (EU Reglamentavimas 2017/948). Rezultatai buvo paversti į NEDC ciklo dėl galimybės
palyginti su kitais automobiliais. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo vietinį pardavimo atstovą. Rezultatai gauti neįtraukiant skirtingų kelio sąlygų, vairavimo ypatybių, komplektacijos, funkcijų
ir gali skirtis dėl skirtingų padangų tipų. Dėl detalės informacijos apie degalų suvartojimą ir CO2 emisijas skaitykite praktinį gidą „Consommations conventionnelles de carburant et émissions de
CO2 des véhicules particuliers neufs“ (prancūzų kalba), prieinamą nemokamai pardavimo vietose arba Prancūzijos Aplinkos ir Energijos Valdymo Agentūros (ADEME Éditions, 2
Square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) or at http://www.carlabelling.ademe.fr/
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* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): aštuonių laipsnių automatinė pavarų dėžė galima kaip standartine,
apildoma įranga arba negalima išvis, priklausomai nuo variklio ir modelio.
** Elektrinė pavarų svirtis.
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PLUG-IN HYBRID: VAIRAVIMO UNIVERSALUMAS.

ATNAUJINTA VAIRAVIMO PATIRTIS.

Priklausomai nuo poreikių, galite pasirinkti automobilį turintį 225 AG* arba 300 AG**
bendrą galią kartu su 8 pavarų e-EAT8 automatine elektrine pavarų dėže, varomą 2 arba
4 ratais ir turintį vieną arba du elektrinius 80 kW / 110 AG variklius.
HYBRID modelio nuvažiuojamas atstumas viena įkrova elektriniu režimu siekia iki 50 km
WLTP*** (60 km NEDC), HYBRID4 modelio nuvažiuojamas atstumas viena įkrova siekia
iki 59 km WLTP*** (69 km NEDC).

Iš lizdo įkraunamas hibridas siūlo visą gamą naujų pojūčių dėl savo išskirtinės
dinamikos, pasiekiamos naudojant keturis skirtingus vairavimo režimus*: ELECTRIC,
HYBRID, SPORT ir 4WD. Stabdymo funkcija sugrąžina energiją stabdymo ir lėtėjimo
metu – taip padidinamas elektriniu režimu nuvažiuojamas atstumas.
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* HYBRID: 132 kW / 180 AG „PureTech“ ir 80 kW / 110 AG elektrinis variklis – bendra galia 225 AG. Nuo 2020 m. vasario
** HYBRID4: 147 kW / 200 AG „PureTech“ ir du 80 kW / 110 AG elektriniai varikliai – bendra galia 300 AG.
*** Apytiksliai duomenys, pateikti tik informaciniais tikslais, dar nesertifikuoti WLTP. Nuvažiuojamas atstumas gali skirtis nuo daugelio
veiksnių (tokių kaip oro sąlygos, vairavimo stilius ir kt.).

* ELECTRIC: Iki 135 km/val. (nulinės emisijos ir tylus režimas)
• HYBRID: elektrinio ir vidaus degimo variklių darbas pakaitomis optimizuojant energijos panaudojimą.
• SPORT: didelė galia pasitelkiant visus energijos šaltinius.
• 4WD: padidintas sukibimas (keturi varantieji ratai, bendra vidaus degimo ir elektrinio variklių galia siekia 300 AG).
Prieinama su HYBRID4 modelio „GT Line“ (nuo 2020 m. vasario) ir GT apdailomis.
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SUSIKURKITE SAVO ERDVĘ.

ŠIEK TIEK MAGIJOS.

SUMANUS MODULINIS IŠDĖSTYMAS.

Pilnos rankos? Stebėkite išmanų galinį bagažinės dangtį, atsidarantį ir užsidarantį
be rankų pagalbos* ir taip leidžiantį bevargo į bagažinę įdėti visus savo daiktus.
Viskas, ko reikia norint jį aktyvuoti – lengvas kojos mostas po galiniu bamperiu…
ir gyvenimas tampa paprastesnis.

Susikurkite savo erdvę automobilyje su „Magic Flat“* sistema ir 2/3-1/3
sulankstoma galine sėdyne, sudarančia lygias grindis. Vežkitės savo daiktus
nepriklausomai nuo pomėgių. Pakraukite net labai ilgus objektus – nulenktos
galinės sėdynės nugarinės dalys ir keleivio sėdynė sudaro lygų dugną
su bagažo skyriumi.
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* Papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio.

* Tik su benzininiais ir dyzeliniais 3008 modeliais.
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STILIUS
L E SPRIKLAUSO
T Y L E V ONUO
U S AJŪSŲ.
P PA R T I E N T.
Prašmatnus, sportiškas, techniškas ar modernus…
Chic, sportif,
technologique
ou contemporain…
Iš plataus
3008
SUV asortimento
išsirinkite papildomos įrangos
Le
SUV
3008
vous
proposent
un large
univers
d’accessoires
bei aksesuarų, sukurdami stilių,
kuris
labiausiai
tinka jums.
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et d’équipements pour composer le style qui vous ressemble.
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1. Bagažinės kilimėlis
2. Apsauginis
užtiesalas uždarose stovėjimo aikštelėms
1. Tapis de coffre
2. Housse
de protection
pour parking
intérieur vežimo stovas
3. Ant
kablio
montuojamas
dviračių
3. Porte-vélos kilimėliai
sur attelage
4. Bagažinės
4. Tapis de sol
5. Nuimamas
kablys
5. Attelage avectempimo
Rotule Démontable
Sans Outils (RDSO)
6. Slidžių
laikiklis
ant
6. Porte-skis
sur barres
de stogo
toit
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6

LA PERFECTION
S O U S KIEKVIENAS
TO U T E S L
ES COUTURES.
TOBULAS
DYGSNIS.
Elegancija
įkūnyta
prašmatniuose
audiniuose. „Alcantara®“
Ici, l’élégance
s’habille
de tissus chics, d’Alcantara®
arba
„Nappa“
oda*,
papildyta
vario
spalvos siūlėmis ir specialų
ou de cuir Nappa* rehaussés de surpiqûres cuivrées,
„heather“ efektą turinčiais audiniais arba tikro medžio apdaila.
dans des décors de textile chiné ou bois véritable.
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1. „Alcantara®“ ir vario spalvos siūlės
2. „Nappa“
ir vario
spalvos siūlės
1. Alcantara®oda*
et surpiqûres
cuivrées
2. Cuir Nappa
et surpiqûres
cuivrées
3. Pilkas
„heather“
efekto
audinys
3. Tissu grisGrey
chiné Alcantara®“**
4. „Greval
4. Alcantara® Gris Greval**
5. MECO
megztas
5. Cuir Claudia
Mistral*audinys
6. C&T
PIEDIMONTE
6. Maille
MECO
7. C&TEVRON
PIEDIMONTE
7. C&T
8. C&T EVRON
8. „Claudia
Mistral“ oda*
* En option - Cuir et autres matériaux : pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques
techniques disponibles en point de vente ou sur le site internet : www.peugeot.pays
* Papildoma
komplektacija.
ir GT
kitos
medžiagos:
informacijos
klauskite vietinio pardavėjo
** Disponible
de série surOda
3008
HYBRID4
et endetalesnės
option sur 3008
GT Line HYBRID4
arba internete adresu: www.peugeot.pays
** Standartiškai su 3008 GT HYBRID4 ir prieinama kaip papildoma įranga su „3008 GT Line HYBRID4“
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NUSTATYKITE TONĄ.
D O N N E Z L E TO N

Pasirinkite vieną iš devynių spalvų.
Choisissez parmi une large gamme
composée de neuf coloris haut de gamme.
• Standartinė arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
** Standartinė įranga
*** Papildoma
įranga
* De série
ou indisponible selon les versions
** De série
*** En option

Balta „Banquise
White“*
Blanc Banquise*

Pilka
„Hurrican
Grey“**
Gris
Hurricane**

Pilka
Gris „Platinum
Platinium*** Grey“***

Mėlyna
„Magnetic
Bleu
Magnetic***Blue“***

PilkaGris
„Amazonite
Grey“***
Amazonite***

PerlaNera
Nera***
JuodaNoir
„Perla
Black“***

Blanc„Pearl
Nacré***
Balta
White“***

Rouge
Ultimate***
Raudona
„Ultimate
Red“***

Metallic
Copper***
Vario
„Metallic
Copper“***

IR SUDERINKITE.
E T ACCO R D E Z L’ E N S E M B L E .
Išskirkite savo PEUGEOT 3008 SUV su dviejų tonų apdaila
Soulignez la griffe principale de votre SUV
arba lengvojo 17, 18 ar 19 colių lengvojo lydinio ratlankiais.
PEUGEOT 3008 par des enjoliveurs ou des

jantes en alliage bi-ton diamantées, disponibles
au format 17, 18 ou 19 pouces.

* Standartinė arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
** Papildoma
arba
įranga,
priklausomai
* De série
ounegalima
indisponible
selon
les versions nuo modelio
*** Standartinė, papildoma arba negalima įranga, priklausomai nuo modelio
** En option ou indisponible selon les versions
*** De série, en option ou indisponible selon les versions
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MIAMI 17 colių plieniniai
Jante tôle 17"
ratlankiai
su ratų gaubtais*
avec enjoliveur MIAMI*

CHICAGO 17 colių
Jante alliage 17"
lengvojo
lydinio
CHICAGO*
ratlankiai*

DETROIT 18 colių dviejų tonų
Jante alliage 18"
„diamond-cut“ efekto
DETROIT bi-ton diamantée*
lengvojo lydinio ratlankiai*

LOS ANGELES 18 colių dviejų tonų
Jante alliage 18"
„diamond-cut“ efekto
LOS ANGELES bi-ton diamantée**
lengvojo lydinio ratlankiai**

WASHINGTON 19 colių dviejų tonų
Jante alliage 19"
„diamond-cut“ efekto
WASHINGTON bi-ton diamantée**
lengvojo lydinio ratlankiai***
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