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Tüm Peugeot modellerinde, ergonomi, kullanılan malzemeler,

internet dostu teknolojiler ve her detay size daha sezgisel bir sürüş

deneyimi sunacak şekilde düşünüldü.

Peugeot, ağırlık merkezinde kalite ve yaratıcılık olan Fransız üretim

geleneğine her zaman bağlı kalmıştır. Enerjisini, özgün modellerin

tasarımına her zamankinden daha fazla adayan Peugeot, sürüş

deneyiminin, keyif ve heyecanın mümkün olan en üst seviyeye

taşındığı bir deneyim olması için özellikle çalışmıştır.



MAKSİMUM SÜRÜŞ KEYFİ  



İ LHAM VEREN GÜÇLÜ TASARIM . GERÇEK ZARAFET .

Beklediğiniz SUV, karakter ve sağlamlık arasında mükemmel bir denge kuruyor. Ön yüzde, keskin hatlara sahip krom

çerçeveli halojen farlar ve 3D görünüme sahip damalı radyatör ızgara ilk bakışta kendisini gösteriyor ve aslan gözünü

andıran full LED farlarıyla hemen dikkat çekiyor. Yeni SUV Peugeot 3008’in paslanmaz çelik tavan barları ve kromajlı

çamurluk çizgisi akıcı ve dinamik hatları daha da güçlendiriyor.

Yeni SUV Peugeot 3008’in dengeli boyutları ve tasarım özellikleri daha ilk bakıştan aracın

premium duruşunu gözler önüne seriyor. Uzun kaputun yatay konumu ise sağlamlık ve güven

hissini pekiştiriyor.
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YENİ  KEŞ İFLER  İÇ İN  TASARLA NDI . GÜÇLÜ  K İML İK .

Yeni SUV Peugeot 3008’in dikkat çeken tasarımı, öncü ruhunun belirgin bir şekilde ortaya

çıkmasını sağlıyor. Geniş çamurluk korumaları, yükseltilmiş gövdesi, büyük jantlar ile tavan

barları araca güçlü ve sağlam bir görünüş kazandırıyor.

Parlak siyah tavan (Black Diamond) aracın zarif ve kararlılık veren karakterini hissettiriyor.

(Sadece GT-Line) Arka kısımda ise, gece ve gündüz gözle görülebilen opalin kırmızısı renkli

“Aslan Pençesi” LED stop lambaları, arka kısmdaki güçlü bir tasarım detayı olan parlak siyah

kuşakla birleşerek Yeni SUV Peugeot 3008’e ultra-modern bir tasarım havası katıyor.
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GENİŞ  ALANLARIN KEYFİNİ  SÜRÜN



GÖSTER İ  İÇER İDE  DE  DEVAM ED İYOR .

Daha önce maceraya atılmak için böylesine güzel bir iç mekânda hiç bulunmamıştınız. 8’’ kapasitif

dokunmatik ve kişiselleştirilebilir ekran, entegre kumandalı kompakt direksiyon simidi, göz hizasında

konumlandırılmış bakır renkli dijital gösterge paneli ve elektronik vites kumandasını bulunduran yeni nesil

Peugeot i-Cockpit® ile, Yeni SUV Peugeot 3008 sizi yüksek teknolojiyle donatılmış yepyeni bir dünyayı

keşfe davet ediyor.
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MÜKEMMELL İK  DOKU NU ŞU .

Yeni SUV Peugeot 3008’de her detay, size rahatlık duygusu yaratmak üzere tasarlandı. Radyo,

klima, navigasyon, araç ayarları, telefon veya mobil uygulamalar gibi başlıca konfor

fonksiyonlarını, parmağınızın ucuyla rahatça kontrol edebileceksiniz. Uçak kokpitinden

esinlenilenerek tasarlanan şık krom düğmeler ile bambaşka bir yolculuk deneyimi

yaşayacaksınız. 
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D UYGU LARIN IZ I  D IŞA  VU RU N

Bırakın, gerçek bir “duyusal” orkestra şefi araç içi konforunuza özen göstersin. Yeni nesil Peugeot i-Cockpit®

Amplify’ın farklı iki modu “Boost” veya “Relax” ile iç ambiyansı değiştirin. Üç farklı koku seçeneğinin yoğunluğunu

ayarlayın, ambiyans aydınlatma şiddetini değiştirin ve ekran renklerini seçin. 8 noktadan masaj yapan konforlu

koltuklarda sürücü spor paketinin şaşırtıcı özelliklerinden yararlanın.* 

FULL  D İJ İTAL  G ÖS TER G E P ANEL İ  

Yolculuğunuz için gerekli bütün temel bilgiler, yeni nesil Peugeot i-Cockpit’in yüksek teknoloji

ortamında, tam gözünüzün önünde yer alan 12,3” boyutunda, kişiselleştirilebilen full dijital

gösterge paneli üzerinde görüntüleniyor.

*Donanımlar ülkeye göre değişmektedir, lütfen yetkili satıcınıza başvurun.



BENZERSİZ  SÜRÜŞ DENEYİMİ
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BENZERS İZ  SÜRÜŞ  KEYF İ  İÇ İN
YER İN İZ İ  AL IN  

Bırakın yol sizi sarsın, akustik konfor ile duyularınızı uyarsın.

Geniş panoramik açılır cam tavanın ferahlığıyla, konforlu

koltuklarda yerinizi alıp, keşfettiğiniz yerleri bütünüyle

hissedebilirsiniz.



3  BOYUTLU  NAVİGASY ON.

3D navigasyon ile yolculuklarınız sezgisel hale gelir. Sürüş için faydalı başlıca bilgiler dokunmatik

ekran veya göz hizasındaki dijital gösterge paneli üzerinde görüntüleniyor. 
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Şimdi, Apple CarPlay™, MirrorLink® veya Android Auto* gibi uyumlu uygulamalardan yararlanmanız için Mirror Screen

fonksiyonu ile telefonunuzun bütün içerikleri  8’’ dokunmatik ekran üzerinde belirir ve akıllı telefonunuz kablosuz şarj olur **.

*SADECE ONAYLI UYGULAMALAR MİRRORLİNK®, APPLE CARPLAYTM  VEYA ANDROİD AUTO (2017 BAŞINDAN İTİBAREN ÜRETİLECEK) DURUMA GÖRE ARAÇ DURURKEN VEYA SÜRÜŞ HALİNDE
ÇALIŞABİLECEKLERDİR. ARAÇ HAREKET HALİNDEYKEN, İLGİLİ UYGULAMALARIN BAZI FONKSİYONLARI YASAKLANIR. AKILLI TELEFONUNUZ ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞEBİLECEĞİNİZ BAZI İÇERİK
TÜRLERİ ÜCRETLİ MİRRORLİNK®, APPLE CARPLAYTM  VEYA ANDROİD AUTO ONAYLI EŞDEĞER BİR UYGULAMAYA ABONE OLMANIZI GEREKTİRİR. 
Mirror Screen fonksiyonu duruma göre MirrorLink® teknolojisi ile (MirrorLink® uyumlu Android, BlackBerry ve Windows Phone telefonları için), veya Apple CarPlayTM ile (iOS altındaki telefonlar için), veya Android
Auto ile  (Android altındaki telefonlar için) çalışır;  ancak bunun için operatörünüz ile internet erişimi de içeren bir telefon tarifesine abone olmanız gereklidir. 
Daha ayrıntılı bilgi için http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/  site içeriğini inceleyin.

** Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil – Sadece  Qi standart uyumlu cihazlarda endüksiyon ile şarj

S IN IRS IZ  BAĞLANT I .



İDEAL  UYU M.

Şehir hayatına tam uyum sağlayan Yeni SUV Peugeot 3008 aynı zamanda Yeni Nesil Grip Control*

sayesinde alışılmış yolların dışına kaçamaklar yapmayı da seviyor. Sadece, orta konsol üzerinde yer

alan düğmeyi kullanarak otomobilin çekiş sistemini zorlu yol şartlarına göre adapte edebilirsiniz. Akıllı

İniş Kontrol Sistemi (Hill Assist Descent Control)* işlevi ise en dik rampaları güvenle ve rahatlıkla inip

çıkmanız için size ultra hassas bir kontrol imkanı sunuyor.

22 23* Versiyonlara göre opsiyon veya mevcut değil 

KONTROL SÜREKL İ  S İZDE  .

Stil ile sürüş keyfi arasında bir tercih yapmanıza gerek yok. Yeni SUV Peugeot 3008 artan

zemin yüksekliği ve yüksek sürüş pozisyonu ile birleşen hassas direksiyonu, kontrol ve güvenlik

hissi sağlayan etkileyici bir sürüş performansı sunuyor. 



MAKSİMUM GÜVENLİK



GÜ VENL İ  SÜRÜŞ  ORTAMI

Lastik basınç ikazı, vites göstergesi, altı hava yastığı ve tüm gövdeyi taşıyan EMP2

şasi sistemi, size daha konforlu ve güvenli bir sürüş olanağı sağlar.
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D İREKS İYONDA ASLA 
YALNIZ  OLMAYACAKS IN IZ .

Yeni SUV Peugeot 3008’in ileri sürüş destek sistemleri yolda adeta altıncı his gibi, olağanüstü

bir güvenlik hissi veriyor: Hız panolarını tanıma ve öneri sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit

Takip Sistemi*, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi*, Yorgunluk Tespit sistemi*, Stop* fonksiyonlu

Adaptatif Hız Sabitleme*...

* Versiyonlara göre standart, opsiyon veya mevcut değil.



ÇoK YöNLÜ YAşAYıN



32

KENDİ  ALANIN IZ I  YARAT IN .

Özel olarak tasarlanmış « Magic Flat » sistemi (tek tuş ile yatan koltuklar ile elde edilen düz

zemin) ve zeminde boş yer açan 2/3-1/3 oranında katlanan arka koltuk ile kendi özel iç

mekanınızı yaratın. Hayatı kolaylaştıran iki pozisyonlu kayar taban ile hobilerinize göre

eşyalarınızı yerleştirebilir ve tablet şeklinde katlanan yolcu koltuğu sayesinde çok uzun

nesneleri (3m) bile yükleyebilirsiniz.  

33

S İH İR  G İB İ .

Elleriniz dolu mu? Akıllı bagaj kapağı* ile elleriniz dolu olsa dahi bagajı açın, tüm

eşyalarınızı yükleyin ve tekrar kapatın. Tüm yapmanız gereken sistemi aktive etmek ve

yaşamı daha da kolaylaştırmak için ayağınızı tampon altında hafifçe hareket ettirmek.

* Versiyonlara göre opsiyon veya mevcut değil 
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GT-L INE :  SPORT İF  Ş IKL IK

Yeni SUV Peugeot 3008 GT-Line, sportif ve şık stil detayları ile beğeni topluyor. Black Diamond

siyah tavan, egzoz çıkışları gibi krom detaylar ile karizmatik görüntüsünü pekiştiriyor ve serinin

diğer seviyelerinden ayrılıyor.

GT-Line’ın iç mekanında, döşeme rengi, siyah tavan ve dikişler dikkat çekerken standart olarak

sunulan Premium FOCAL®* Hi-Fi sisteminin yüksek kalitedeki sesi, tüm yolcuları sarıyor.



DÜNYAYı  KEşFEDİN.



PureTechB lueHD i

Yeni SUV Peugeot 3008’in ödüllü 3-silindirli PureTech Euro6 benzinli motorları, düşürülmüş ağırlık ve kompakt boyutları sayesinde

şimdi daha da etkin. Güvenilirlik ve sağlamlıktan ödün vermeksizin size eşsiz bir sürüş keyfi ve üst düzey performans sağlar. CO2

emisyonları 115 g/km’den itibaren başlayan 1.2-litre PureTech 130 S&S Motor sınıfında 2015 ve 2016’da üstüste Yılın Motoru

seçildi. Yeni EAT6 otomatik şanzıman ile eşleştirilebiliyor.

Yeni SUV Peugeot 3008'in BlueHDi Euro6 diesel motorları yüksek performans ile düşük tüketimi bir araya getiriyor. SCR

(Selective Catalytic Reduction – Seçimli Katalitik İndirgeme) ve DPF’in (Dizel Partikül Filtresi) özel kombinasyonu ile, BlueHDi

motorlar bir yandan yakıt tüketimini düşürürken, diğer yandan da CO2 emisyonlarını 100 ile 121 g/km arasında tutuyor, Azot

Oksit (NOx) emisyonlarını ise %90’ın üzerinde azaltıyor ve partikülleri %99.9 oranında gideriyor.

1.6 L BlueHDi 120 EAT6                       

Şanzıman                                                                EAT6

Maksimum tork:                            1,750 d/d’dan itibaren 300 Nm  

Şehir içi tüketim (L/100 km)                               4.7

Şehir dışı tüketim (L/100 km)                             3.9

Karma tüketim (L/100 km)                                   4.2

CO2 emisyonu (g/km)                                           108

1.2L PureTech 130 EAT6

Şanzıman                                                                 EAT6

Maksimum tork                     1,750 d/d’dan itibaren 230 Nm 

Şehir içi tüketim (L/100km)                                 6.3

Şehir dışı tüketim (L/100km)                                4.7

Karma tüketim (L/100 km)                                   5.3

CO2 emisyonları (g/km)                                         120
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YENI  SUV  PEUGEOT 3008  VE  S İZ  

Kullanım amacınız ve yaşam tarzınız ne olursa olsun, günlük yaşamınızı

maceraya dönüştürmek için yeni SUV Peugeot 3008 ile size geniş bir

aksesuar ve donanım yelpazesi sunuluyor.

1. Lüks halı paspas takımı
2. Krom dikiz ayna kapakları
3. Çeki demiri üzeri bisiklet taşıyıcı
4. TETRAX telefon tutucu
5.  GT tipi alüminyum pedal takımı ve ayak dayama yeri
6. Rüzgarlıklar
7. Karter koruma sacı
8. Kayak taşıyıcı

7
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S İZ İN  ST İL İN İZ  –  S İZ İN  TERC İH İN İZ

42

Zengin deri, kumaş döşeme ve giydirme seçeneklerimizle

kimliğinize uygun, şık ve sıcak bir iç ambiyans oluşturabilirsiniz*

1.Claudia Mistral deri*,  
2.Meco Siyah Kumaş Döşeme 
3.PIEDIMONTE Siyah kumaş,  
4 EVRON Gri kumaş, 

1

3

2

4

*Deri ve diğer malzemeler: Deri döşeme detayları hakkında, lütfen satış
noktasında veya internet sitemizde mevcut olan teknik özellikleri inceleyin:
www.peugeot.com.tr
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GRİ (Tekno)BEYAZ (Alp)

MAVİ (Manyetik)BEYAZ (Sedef)KIRMIZI (Ultimate)

SİYAH (İnci)

GRİ (Bej)

GRİ (Amazonit)

TURUNCU (Bakır)

S İZ İN  RENGİN İZ   

Sizi yansıtan rengi dokuz farklı seçenek arasından

tercih edebilirsiniz.

VE GÖRÜNÜŞÜ JANTLARLA
TAMAMLAYIN
17”, 18” veya 19’’ elmas efektli, dört farklı çift tonlu alaşımlı

jant modellerinden birisiyle yeni SUV PEUGEOT 3008’in

özgün kimliğini ortaya çıkarın.

17” çelik jant MIAMI* 
jant kapaklı

17" CHICAGO* 
alaşım jant

18” DETROIT çift renkli elmas-
efektli * alaşım jant

18” LOS ANGLES çift renkli elmas-
efektli * alaşım jant

19” WASHINGTON çift renkli elmas-
efektli * alaşım jant

* Versiyonlara göre standart veya mevcut değil
** Opsiyon 

* Versiyonlara göre standart veya mevcut değil
** Versiyonlara göre opsiyon veya mevcut değil 
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HER ZAMAN YANIN IZDAYIZ .

SATIŞ VE SERVİS AĞI
Peugeot’yu seçmek, aynı zamanda
karşılama, profesyonellik , donanım
performansı ve hizmet kalitesiyle sizi
memnun etmeye hazır yaygın bir satış
sonrası servis ağı avantajına da sahip
olmak demektir. Böylece, sizi dinleyen,
isteklerinizi anlayan ve bunlara etkin bir
şekilde cevap veren bir uzmanla
karşılaşacağınızdan emin olursunuz.

HUZUR VE GÜVENİNİZ İÇİN
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite aynı zamanda bir
yaşam tarzıdır:  Yeni aracınız Türkiyede
ve tüm Avrupa’da, üretim hatalarına
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi,
12 yıllık paslanmazlık garantisi ve  3
yıllık boya garantisinden yararlanır.

ARTI GARANTİ VE FULL SERVİS
Artı Garanti ve Full Servis
Sözleşmeleriyle, arıza ve kaza
durumunda yol yardım hizmetlerinden;
aşınan parçaların değiştirilmesinden ve
ücretsiz bakım / onarım hizmetlerinden
faydalanabilirsiniz.

PEUGEOT KASKO                          
PEUGEOT servis ağının, özel hizmetler
gamını tamamlayan, PEUGEOT Kasko
özel olarak  güvenliğiniz için
düşünülmüş özel bir sigorta poliçesi
sunuyor.

PEUGEOT Kasko ile, tüm PEUGEOT
satış ve servis noktalarında orijinal
yedek parçalarla ve üretici garantisine
uygun olarak onarımların yapılması
güvencesine sahip olursunuz. 
Bayinizden ücretsiz ve kişisel bir fiyat
teklifi isteyiniz veya doğrudan
0216 579 94 44 no’lu hattı 
7/24 arayabilirsiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye’nin her yerinde
yolda kalmanıza neden olan her türlü
durumda, Peugeot Assistance size 7
gün 24 saat yardımcı olur.  Arıza & kaza
durumunda, 8 yaşına kadar aracınıza
yol yardım hizmeti sunulur, 
0212 292 26 26

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını Peugeot Yetkili
Servis ağında yaptırmak Peugeot’nuza
en uygun orijinal yedek parçaları
kullanan  profesyoneller tarafından
gerçekleştirilen kaliteli hizmetlerin
güvencesidir.
Sürekli olarak en son teknolojiler
konusunda eğitim gören ve bütün
Peugeot ürün gamını tanıyan
teknisyenler, üretici onaylı özel onarım
aletleri, Peugeot garantisi, bütün
Peugeot yetkili servis ağında 2 yıllık
parça garantisi, her model için, üretici
standartlarına uygun orjinal parçalar,

Peugeot standartlarına uygun
profesyonel hizmet sizlere
sunulmaktadır.

PEUGEOT AKSESUAR
Aracınız için özel olarak tasarlanmış
zengin Peugeot orijinal aksesuar
gamına ayrıca kendinize veya
sevdiklerinize hediye etmek için zengin
Peugeot ürünlerine Peugeot yetkili
satıcılarından ulaşabilirsiniz.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu Internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın:
http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde
gerçekleştirilen bir Satış Sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizi arayacak
ve sorulara cevap vererek, Peugeot
Servis kalitesinin arttırılmasına katkıda
bulunacaksınız.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan
donanımlar versiyonlara göre standart veya
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme
politikası çerçevesinde, Peugeot, teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme teknikleri
renklerin canlılığını hassasiyetle görüntülenmesini
sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek bilgi
için, lütfen Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu
katalogdaki ürünler Peugeot’nun açık ön izni
olmadan çoğaltılamaz.


