UUS PEUGEOT 2008

PEUGEOT’ on juba 200 aastat järginud tootmisel prantsuse
kvaliteedi ja innovaatilisuse traditsioone.
Täna rakendab PEUGEOT kogu oma energia minimalistliku
disainiga sõidukite konstrueerimisele, mis pakuvad juhtimist
ületavat, kõiki meeli võimendavat elamust.

Ergonoomia, materjalid, ühenduvus – iga pisemgi detail on
meie poolt läbi mõeldud, et pakkuda teile üha intuitiivsemat
juhtimiskogemust. Meie lähenemise keskmes on ikka ja alati
ennekõike inimlikkus, mistõttu soovime pakkuda eeskätt just
valikuvabadusi
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TEHNOLOOGIAD
MOOTORIVALIK
SÕITMINE ELEKTRIAUTOGA JA LAADIMINE
KOHANDAMINE

MEELIÜLENDAV LINNAMAASTUR

VEETLEVUSE JÕUD
Veenva ja voolujoonelise siluetiga, kõrgendatud kliirensiga uus PEUGEOT
2008 linnamaastur räägib ruumikusest ja jõulisusest.
Sõiduki väljandusrikas esiosa, isikupärane valgussignatuur, 18”
valuveljed* ning kapoti joont pikendavate, läikivmustade aknaliistudega*
ja Black Diamond musta värvi katusega* toovad esile sõiduki tõhusa ja
sportlikku iseloomu.

*Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.

ILMSELGELT SILMAPAISTEV

SUJUVAD ÜLEMINEKUD

Uue PEUGEOT 2008 esiosa silmapaistvus ja isikupära väljendub tavalisest tagapool paiknevas tuuleklaasis, mis rõhutab
sõiduki nõtkust ja atleetlikkust. Sõiduki rõhtsa paigutusega kapott päädib esiosas suuremõõtmelise, kroomitud iluvõrega,
margikohaselt isikupärase, kolme küünisejälge jäljendava valgussignatuuri ja kaslasliku pilguga modernsust esile tõstvate täis
LED esituledega.

Uue PEUGEOT 2008 toekat tagaosa ehivad läikivmust riba tulede vahel, dünaamilisust rõhutav spoiler ning alaosas annab
väljanägemisele viimase lihvi kaks kroomitud summutitoru otsa. Lisaks Peugeot’le iseloomulike LED tagatuledele tõstavad sõiduki
kõrgtehnoloogilisust esile tuledes kolme küünisejälge jäljendavad ning nähtavuse tõstmiseks nii valgel kui ka pimedal ajal põlevad
tagatuled.

(1) Full Light Emitting Diode: Elektroluminestseeruvad dioodid vähendavad energiakulu ja suurendavad valgustusvõimsust. Saadaval olenevalt mudeliversioonist.

(1) Saadaval olenevalt mootorivalikust.

E X A LT I N G e -S U V * .

MEELIÜLENDAV ELEKTRILINE
LINNAMAASTUR

* Le e-SUV exaltant.

ERISTAVAD TUNNUSED
Oma skulptuurse silueti poolest sarnaneb uus PEUGEOT e-2008 sisepõlemismootoriga mudeliversioonidele, tegemata seejuures
mitte mingisuguseid järeleandmisi reisijate ja pagasiruumi ruumikuse osas (1).
Elektrilisele mudeliversioonile on iseloomulik, seda sisepõlemismootoriga mudeliversioonidest eristada võimaldav, rohelise ja
sinise helgiga elektriline Lõvi, kerega sama värvi ornamentidega iluvõrel, samuti aitab elektrilist mudeliversiooni
teistest eristada jõuallikale viitav embleem „e” esitiibadel ja tagaluugil.
Sõiduki sisemuses on reisijateruum varustatud Alcantara© Gréval hallist tekstiilist, rohelise ja sinise pistega eksklusiivsisuga(2).
(1) Pagasiruumi mahutavus põrandapinna kohal.
(2) Saadaval üksnes elektrilise mudeliversiooni GT varustustaseme korral.

AVASTAGE ENDA JAOKS LIIKUMISVÕIMALUSED UUEL TASEMEL, e-MOBIILSUS

ELEKTRISÕIDUKITELE SUUNATUD TEENUSED

Sõitmine täies mahus elektri jõul pakub teile täiesti uuelaadseid elamusi: enneolematu, koheses kiirenduses väljenduv erksus ning
müra puudumine sõitmisel.
Tundke rõõmu sujuvast sõidust ilma jõnksude ja nõksudeta. Ülimalt mitmekülgne, linnas praktiline ja maanteel ühtviisi nii jõuline
kui ka turvaline uus PEUGEOT e-2008 linnamaastur pakub teile vabaduse liigelda vastavalt teie soovidele, seal hulgas sõidukitele
piiratud ligipääsuga aladel. Selle sõiduki läbisõiduulatus täislaetud akudega on 310 km WLTP(1), CO2 heitgaase seejuures
tekitamata.

Sõitmise lihtsustamiseks elektrisõidukiga on töötatud välja otstarbekohased teenused. Suhelge oma uue PEUGEOT e-2008
linnamaasturiga laadimislülituste tellimiseks ja ülevaate saamiseks läbisõiduulatuse ressursist distantsilt, oma nutitelefoni
vahendusel. Laadimist saate hallata ja planeerida nii MyPeugeot® rakendusest kui ka
10’’HD puutetundlikult ekraanilt (1). Teie heaolu suurendamiseks on teil lisaks võimalus programmeerida salongikliima sõidueelne
ettevalmistamine.

(1) Läbisõiduulatus aku pealt kuni 310 km (WLTP) / kuni 400 km (NEDC): Andmed on hinnangulised ning üksnes informatiivse tähendusega tüübikinnituse olemasolul. Läbisõiduulatus sõitmisel aku pealt sõltub tegelikest
kasutustingimustest (ilmastikuolud, sõidustiil...) - CO2 heitmekogus kombineeritud sõidurežiimil Sõidufaasis 0 g

(1) Laadimise tellimiseks kaugjuhtimise teel peab sõiduk olema laadimispunktiga ühendatud.
Märkus : Teatavad distantsilt kasutatavad teenused käivituvad aastal 2020

ULATUSLIK KOGEMUS

UUS PEUGEOT i-COCKPIT® 3D

TÄIUSLIKKUS IGAS ELEMENDIS

Rikastage oma elamustepagasit uuel, PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1) juhikohal, mida iseloomustab intuitiivne ergonoomilisus ja mis
hõlmab kompaktset rooli, 10’’ mahtuvuslikku puutetundlikku HD ekraani(1) ja digitaalset konfigureeritavat 3D näidikuplokki
(1). Lisaks ühenduvusega tehnikale sõiduki pardal on sõiduk varustatud veel ka „võti taskus, käed vabad“ käivitus- ja
lukustussüsteemiga, kusjuures uste lahti- või kinnilukustamiseks piisab vaid sõidukile lähenemisest või sõidukist
eemaldumisest (2).

Uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi salongi viimistlusmaterjalid on valitud lähtuvalt rangetest kriteeriumitest nii nende
kvaliteeti kui ka sportlikku elegantsi puudutavas osas, ühildades šikid materjalid osavalt originaalsete värvitoonidega. Sõiduki
kõrgest klassist ja maitsekas kujundus väljendub nii Alcantara®(1) dekoratiivpistega polstris, kui ka Nappa(2) nahksisus, samuti
salongi musta värvi dekoratiivpaneelides (1) ja täisnahast roolis(1).
Miljöövalgustuse osas on teil valida kaheksa erineva, salongi stiilipuhtust rõhutava värvusrežiimi (1) vahel.

(1) Valikul või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(2) ADML Proximity („võti taskus, käed vabad“ käivitus- ja lukustussüsteem). Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.

(1) Saadaval olenevalt viimistlustasemetest põhivarustuses
(2) Saadaval olenevalt viimistlustasemest ja mootorivalikust.
Täpsemad andmed nahksisu kohta leiate tehnilistest spetsifikatsioonidest, mis on saadaval müügiesindusest või PEUGEOT teie riigi veebilehel.

IGAKÜLGSE ÜHENDUVUSEGA LINNAMAASTUR
SÕIDUTEAVE TÄIESTI UUEL TASANDIL
Digitaalne 3D näidikuplokk(1) kuvab juhtimiseks vajaliku teabe, muuhulgas näiteks navigeerimisinfo ja
juhiabid, juhi vaatevälja kahel, tähtsuse järjekorra alusel kuvataval tasandil. Tähtsama
loomuga teave nagu näiteks sõidukiirus ja ohutust puudutavad hoiatused tulevad teie tähelepanu koheseks äratamiseks
kuvamisele hologrammide kujul.

(1) Valikul või ei ole olenevalt versioonist saadaval.

Jälgige oma teekonna muretut kulgu 10’’ puutetundlikul HD ekraanil (1) või digitaalsel 3D näidikuplokil. (2).
Tänu TomTom® Traffic(3) 3D naviseadmele on teie käsutuses liiklusinfo, teie teekonnale kuluv aeg nagu ka ohualad.
Püsige ühenduses kuvades oma nutitelefoni rakendused puutetundlikule ekraanile kasutades selleks Mirror Screen
funktsiooni(4). Teie nutitelefoni laadimiseks on nähtud ette induktsioonlaadimise ala(5) asukohaga keskkonsoolil, kohe teie
käeulatuses. USB pesad (6) reisijate jaoks nii salongi esi- kui ka tagaosas.
(1) Valikul või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(1) Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(2) Valikul või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(3) TomTom® teenused, mis võimaldavad kõikide liiklemiseks vajalike sündmuste kuvamise reaalajas (liiklusinfo reaalajas, kütusehinnad, parkimiskohad, ilmateade, kohalik otsing) ei ole meie piirkonnas saadaval.
(4) Põhivarustuses saadaval olev Mirror Screen funktsioon võimaldab nutitelefoni rakenduste kuvamise puutetundlikule ekraanile. Mirror Screen funktsioon töötab, olenevalt seadmetest, kas Android Auto (Android nutitelefonide korral),
Apple CarPlay™ (iOS nutitelefonide korral) või siis MirrorLink® (MirrorLink® ühilduvusega Android nutitelefonide korral) tehnoloogia toel mobiiltelefoni ja internetiühenduse olemasolu eeldusel. Seisu ajal ja olenevalt rakendusest
ka sõidu ajal toimivad üksnes need kolm sertifitseeritud rakendust. Sõites on kõnealuste rakenduste teatud funktsionaalsused blokeeritud. Teatud liiki sisu, mis võib olla nutitelefoniga tasuta kättesaadav, nõuab tasulist liitumist vastavate
sertifitseeritud rakendustega Adroid Auto, Apple CarPlay™ ja Mirror Link®. Täpsem teave on leitav teie riigi PEUGEOT veebilehelt.
(5) Juhtmevaba laadimine magnetinduktsiooni teel. Saadaval olenevalt viimistlustasemetest kas põhivarustuses või lisavarustusena.
(6) Kuni neli A ja C-tüüpi USB-pesa.

LAINURKVAADE

FOCAL® HELIPUHTUS

Uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi, katuseluugiga panoraamkatus(1) muudab salongi valgusküllaseks.
Rõõmu on sellest kõikidele reisijatele kuni tagumiste istekohtadeni välja.

Täitke uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi salong oma lemmikmuusikaga, mille puhas ja kvaliteetne esitus on tagatud
eksklusiivse HiFi premium Focal helisüsteemiga ®(1). Kõrgkvaliteetse Hi-Fi, rikka, puhta ja dünaamilise helipildi saavutamiseks
salongis on reisijateruumi paigaldatud 10 kõlarit, seal hulgas keskkanal, 4 tweeterit*, 4 wooferit* ja
subwoofer*.

* Valjuhääldid ja bassikõlari kast
(1) Prantsuse kaubamärk Focal® on maailma juhtiv hi-fi lahenduste pakkuja. Saadaval olenevalt viimistlustasemest ja mootorivalikust.

MUGAVUS JA PRAKTILISUS

HEA JUURDEPÄÄSUGA NING RUUMIKAS PAGASIRUUM

Seadke ennast sisse uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi ergonoomilistel ja kehale head tuge pakkuvatel istmetel (1).
Esiistmed on saadaval varustatuna istmesoojendusega(1), massaažifunktsiooniga(1) ja elektriliselt asendisse seadistatavatena (1).
Suurema mugavuse pakkumiseks kõikidele reisijatele on reisijateruumi tagaosa konfiguratsiooni viidud sisse ruumilisa pakkuvad
muudatused, lisaks pakuvad praktilisi rakendusvõimalusi arvukalt salongi moodustatud nutikaid panipaiku.
Lisaks sellele on sõiduki müraisolatsiooni kvaliteet võrreldav luksusklassi sõidukite omaga.

Pagasiruum on madala lävega ja avara juurdepääsuga ning selle mahutavust on võimalik 2/3-1/3 valemi alusel
kokkuklapitava tagaistmega soovi korral veelgi suurendada (1). Pagasiruumi kahetasandiline põrand
võimaldab ülemises asendis pagasiruumis veetavate asjade kiirema ja vaevatuma peale- ja mahalaadimise. Alumises
asendis on rõhuasetus pagasiruumi mahutavusel.

(1) Saadaval põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole olenevalt viimistlustasemest saadaval.
Massaažifunktsioon ja elektrilised seadistused on saadaval üksnes juhiistme jaoks.

(1) Olenevalt varustustasemest ja mootorivalikust on pagasiruum mahutavusega alates 434 liitrit VDA kuni 1467 liitrit kokkuliigendatud tagaistmete korral.

UUE PÕLVKONNA
LINNAMAASTUR

TUNDKE RÕÕMU OSALISELT ISESÕITVAST SÕIDUKIST

LAIENDAGE OMA TEGEVUSVABADUST

Uus PEUGEOT 2008 on varustatud margikohaste, viimase põlvkonna tehnoloogiatega nagu näiteks PEUGEOT Drive
Assist Plus (1) süsteemiga, mis võimaldab sõidukile osalise isejuhtimise. Sõiduraja hoidmise süsteem(2) ja adaptiivne
püsikiirusehoidja on varustatud Stop & Go(3) funktsiooniga ning võimaldab sõidki liikumiskiiruse
automaatse kohandamise vastavalt eessõitja kiirusele ja pikivahe hoidmise.

‘Advanced Grip Control’(1) tehnoloogia võimaldab teil kohandada teie uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi haarduvusomadusi
vastavalt ilmastiku- ja teeoludele valides selleks ühe kolmest erinevast režiimist (2).
Hill Assist Descent Control’(3) aitab järskudel nõlvadel hoida sõiduki kiirust.

(1) Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(2) Süsteem, mis võimaldab püsimise juhi poolt valitud sõidurajal.
(3) Süsteem toimib eesmise pamperi keskosas paikneva radari ja tuuleklaasi ülaossa paigaldatud kaamera tööl.

(1) Kohandatud haarduvuse süsteem. Saadaval olenevalt viimistlustasemest ja mootorivalikust.
(2) Liiv, muda, lumi.
(3) HADC: Kiiruse ohjamise abisüsteem järskudel kallakutel. Saadaval olenevalt viimistlustasemest ja mootorivalikust.

MEELIERUTAV VALIK

VABADUS VALIDA
Realiseerige oma soovid ja võimaldage endale vabadus valikutes.
Tänu uuele moduleeritavale ja erinevate jõuallikate kasutamist võimaldavale
platvormile, mis on töötatud välja vastamaks nii uutele vajadustele kui ka
kasutustele, on uus PEUGEOT 2008 linnamaastur saadaval nii bensiinimootoritega,
diiselmootoritega kui ka täies mahus elektrilisena.
Selle uue platvormiga, mis töötati välja pidades ennekõike silmas konstruktsiooni
kergust, võimalikult väikese kütusekulu saavutamist ja CO2 heitmetekoguste
ohjamist, on sõiduki juures tagatud suurepärane juhitavus, manööverdamisvõime,
müra- ja soojusisolatsioon, mis on kõik omadused, mille osas on Peugeot’le raske
võrdväärset leida.
Otstarbekohaselt elektrisõiduki jaoks optimeerituna seisneb see platvorm
konstruktsiooni täiuslikus sünteesis võimaldades sellele (1) uuele PEUGEOT e-2008
linnamaasturile täiemahulise reisijateruumi ja pagasiruumi, PEUGEOT’ mudelitele
omaste kvaliteediomaduste arvelt seejuures järeleandmisi tegemata.

(1)

Pagasiruumi mahutavus põrandapinna kohal.

SUUR VALIK TÕHUSAID MOOTOREID

TÄIE SUJUVUSE JUURES

Uus PEUGEOT 2008 on varustatud margikohaste, viimase põlvkonna tehnoloogiatega nagu näiteks PEUGEOT Drive
Assist Plus (1) süsteemiga, mis võimaldab sõidukile osalise isejuhtimise. Sõiduraja hoidmise süsteem(2) ja adaptiivne
püsikiirusehoidja on varustatud Stop & Go(3) funktsiooniga ning võimaldab sõidki liikumiskiiruse
automaatse kohandamise vastavalt eessõitja kiirusele ja pikivahe hoidmise.

Paindlik ja ergas 8-käiguline EAT8(1) automaatkäigukast võimaldab käikude
vahetamise nii labadest roolil kui ka käiguhoovast, mille toime põhineb elektrilistel
impulssidel. Quickshift(2) tehnoloogiaga tagab käiguvahetuste sujuvuse ning selle
võrra suurema juhtimismugavuse, seda eeskätt madalal kiirusel.

1) Uus, EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) heitgaaside kogust reguleeriv standard, mis jõustub 1. septembril 2019.
KÜTUSEKULU JA CO2HEITMEKOGUSED
WLTP(1) väärtused tehnilise info tabelis
(1) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused vastavad WLTP tüübikinnitusele (määrus EL 2017/948). Alates 1. septembrist 2018 antakse uutele sõidukitele tüübikinnitused ülemaailmselt ühtlustatud sõiduautode
katsemenetluse (WLTP) alusel, mis seisneb uue ja täpsemalt tegelikkust kajastavas katsemenetluses kütusekulu ja CO2 heitmekoguse mõõtmiseks. Nimetatud WLTP protseduur asendab täies mahus seni kasutusel olnud Euroopa uue
sõidutsükli (NEDC) protseduuri. Kuna katsetingimused vastavad täpsemalt tegelikkusele, on ka WLTP protseduuri järgi mõõdetud kütusekulu ja CO2 heitmekogused paljudel juhtudel suuremad kui NEDC protseduuri järgi mõõdetuna.
Kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused sõltuvad konkreetse sõiduki otstarbekohasest varustustasemest, lisavarustusest ja rehvide tüübist. Täpsema teabe saamiseks pöörduge lähima müügiesinduse poole. Rohkem teavet
veebilehelt aadressil https://www.peugeot.ee/et/brand-ja-tehnoloogia/wltp.html
NEDC(2) väärtused thinilise info tabelis
(2) Kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused, mis on määratud kindlaks vastavalt uuele WLTP määrusele (EL määrus 2017/948) ning saadud väärtused teisendatakse NEDC-ks, mis võimaldab võrreldavuse teiste sõidukitega.
Täpsema teabe saamiseks pöörduge lähima müügiesinduse poole. Väärtuste juures ei ole arvestatud sõiduki otstarbekohaste kasutustingimustega, sõidustiiliga, sõiduki varustustasemega ega lisavarustusega ning väärtused
võivad varieeruda olenevalt kasutatavate rehvide tüübist.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Saadaval olenevalt mootorivalikust.
(2) Sujuvad ja kiired käiguvahetused võimaldav tehnoloogia.

ELEKTRILISED AISTINGUD

PAINDLIKKUS LAADIMISEL

Kogege oma uue PEUGEOT e-2008 linnamaasturiga kordumatuid, üksnes elektrisõidukiga sõitmisest saadavaid elamusi sõites
täiesti müravabalt ja ilma igasuguste vibratsioonideta.
100kW (136hj) mootor tagab kohese kiirenduse tänu mootorist vahetult vabanevale 260Nm pöördemomendile võimaldades teile
ühtviisi nii
sujuva kui ka dünaamilise sõidu. 50kWh(1) mahutavusega kõrgepingeaku võimaldab läbisõiduulatuse ühe laadimisega kuni 310 km
WLTP(2) ilma CO2 heitmeid tekitamata.
Vastavalt teie vajadustele või soovidele on teil võimalus valida teile sobiv sõidurežiim (tavapärane Normal, ökonoomne Eco või
sportlik Sport) ja aktiveerida
pidurdusrežiim ‘Brake’(3), mis vähendab piduripedaalile vajutamise vajadust võimaldades samas aku laadimise sõiduki
mahakiirenduste käigus.

Teil on valida erinevate laadimislahenduste vahel alates tavapäraste vooluvõtupesade ja jõuvõtupesade kasutamisest elukohas või
töökohas kuni avalike laadimispunktideni välja, mis võimaldavad aku täislaadimise 80% ulatuses vähem kui 30 minutiga (1).
Laadimine on programmeeritav ükskõik kas võrguühenduseta, 10’’ puutetundliku ekraani kasutamisel sõiduki pardal, või siis teie
nutitelefonist MyPeugeot® võrguülese rakenduse kasutamisel (2).

(1) Aku garantii kestab 8 aastat mahutavuse juures 70% või pärast 160 000 km läbisõitu.
(2) Läbisõiduulatus aku pealt kuni 310 km (WLTP) / kuni 400 km (NEDC): Andmed on hinnangulised ning üksnes informatiivse tähendusega tüübikinnituse olemasolul. Läbisõiduulatus sõitmisel aku pealt sõltub tegelikest
kasutustingimustest (ilmastikuolud, sõidustiil...) - CO2 heitmekogus kombineeritud liiklustsükli korral: Sõidufaasis 0 g.
(3) ‘Brake’ funktsioon (mootorpidur) pakub kahte, pidurdamisel vabaneva energia üleskorje režiimi aku (mõõdukaks või tõhustatud) laadimiseks sõidu ajal.

(1) Aku täislaadimine avalikus kiirlaadimispunktis 80% ulatuses 30 minutiga 100kW alalisvooluga. Laadimise aeg võib erineda olenevalt laadimisjaama tüübist ja võimsusest, välisõhu temperatuuris laadimispunktis ning aku
temperatuurist.
(2) Laadimise tellimiseks kaugjuhtimise teel peab sõiduk olema laadimispunktiga ühendatud.

MUUTKE OMA SÕIDUK ISIKUPÄRASEKS

TEHKE OMA ELU LIHTSAKS
kui- ka
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töötatud välja veelgi suurema mugavuse pakkumiseks ja
ohutuse tagamiseks sõitmisel teie uue PEUGEOT 2008
Ces
accessoires utiles et esthétiques ont été conçus
linnamaasturiga.

1

2

3

4

pour augmenter encore votre confort et votre sécurité
à bord du nouveau SUV PEUGEOT 2008.

1. Kodune laadimisjaam

Retrouvez-les
en concession
et sur le site
2. Jalgrattahoidja
katusereelingutele

3. Metallist pagasiruumi eraldusvõre
https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires
4. Laste turvatool

1 - Station de recharge à domicile
2 - Porte-vélo sur barres de toit
3 - Grille pare-chien transversale
4 - Sièges enfants
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SPORTLIK ELEGANTS
Uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi reisijateruumi
viimistlusmaterjalid (1) on valitud välja suurima hoolega.
Kõik viimistlustasemed realiseeruvad teile elegantse miljöö loovas
keskkonnas, kaasaegsete värvitoonide täielikus harmoonias.

1

2

3

4

5

6

ÉLÉGANCE SPORTIVE.
1. Tume tekstiilsisu PNEUMA 3D			

(1)
Les
nobles des
garnissages
intérieursnahaga
2.matières
Tume tekstiilsisu
TRAXX
kombineeritud

Tume tekstiilsisu
CAPY2008
kombineeritud
nahaga
du3.nouveau
SUV PEUGEOT
ont été choisis

4. Tume
sisu MISTRAL kombineeritud nahaga
avec
le plusalcantara
grand soin.
5. Tume nahksisu NAPPA

Chaque
finitionalcantara
vous propose
des ambiances
6. Helehall
GREVAL
kombineeritud musta nahaga
élégantes aux harmonies de couleurs actuelles.

1. Tissu Pneuma Noir
2. Tissu Traxx Gris & TEP Bleu
3. Tissu Capy & TEP Noir
4. Alcantara Noir & TEP Noir
5. Cuir Sellier Noir
6. Alcantara Gris Greval & TEP Noir(2)

(1) Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(2) Saadaval üksnes elektrilise mudeliversiooni GT varustustasemega
(1)
Täpsemad
andmed nahksisu
kohtaen
leiate
tehnilistest
spetsifikatsioonidest,
misversions.
on saadaval müügiesindusest või PEUGEOT
Disponible
de série,
option
ou indisponible
selon les
teie riigi (2)
veebilehel.
Disponible exclusivement sur la finition GT de la version électrique.
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Pour le détail du garnissage cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet PEUGEOT de votre pays.

SOLIIDNE
LÄIGE
É C L AT S O
UTENU.
Tehke
oma valik väljapakutud värvitoonide
Faîtes votre choix parmi les 8 teintes proposées
hulgast värvituna ükskõik kas tavalise värvkattega,
en peinture opaque,
métallisée,
vernie tri-couches
metallikvärviga,
kaetuna
kolmekihilise
lakiga võiou nacrée.
pärlmuttervärviga.
Les trois couleurs distinctives du nouveau SUV PEUGEOT 2008
Uus
PEUGEOT
paistab
silma Elixir,
omaBleu
kerevärvidega.
galvanisent
son 2008
dynamisme
: Rouge
Vertigo
Valige erksate ja originaalsete
värvide
seast
või hoopis
(2)
ou encore
l’Orange Fusion ja
. elegantsemat.
midagi
tagasihoidlikumat

Valge Banquise (1)

Must Onyx (1)

Hall Artense (1)

Hall Platinum (1)

Oranž Fusion
Orange(2)
Fusion(2)

Punane Elixir
Rouge(1)
Elixir(1)

Sinine Vertigo
(1) (1)
Bleu Vertigo

Valge Nacré
(1)
Blanc
Nacré(1)

Blanc Banquise(1)

Noir Onyx(1)

Gris Artense(1)

Gris Platinium(1)

(1) Saadaval lisavarustusena.
(2)Disponible
Saadaval
põhivarustuses.
en option.
(1)

(2)

Disponible en série.

ESPRIT
AERODÜNAAMILISUS
A É R O DY N A M I Q U E .

Uue PEUGEOT 2008 linnamaasturi veljed
(1)
(1)
vastupidavad
ja stiilsed.
Kerged2008
ja
Leson
jantes
du nouveau
SUV PEUGEOT
voolujoonelised
18’’
rattad
vähendavad
sont robustes et stylisées.
kütusekulu ja CO2 heitmekogust, rõhudes
Allégées
et aérodynamiques,
les roues 18”
samas
sõiduki
sportlikkusele.
contribuent à réduire la consommation
de carburant et les émissions de CO2,
tout en renforçant sa sportivité.

(1) Standardne, valikuline või ei ole olenevalt versioonist saadaval.
(1)
Disponible en série, en option ou indisponible selon les versions.
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16” ilukilp, NOLITA

Enjoliveur 16” NOLITA
bi-ton Noir Onyx & Gris Eclat

16” Valuvelg, ELBORN

Jante Alu 16” ELBORN
Gris Anthra, vernis brillant

17” Valuvelg, SALAMANCA

Jante Alu 17” SALAMANCA
bi-ton diamantée & Noir Onyx, vernis brillant

18” Valuvelg, BUND

Jante Alu 18” BUND
bi-ton diamantée & Noir Onyx,
vernis brillant avec insert Gris Storm

18” Valuvelg, EVISSA

Jante Alu 18" EVISSA
bi-ton diamantée & Noir Onyx,
vernis Black Mist avec insert Noir Onyx
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