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PEUGEOT on juba 200 aastat järginud tootmisel 
Prantsuse kvaliteedi ja innovaatilisuse traditsioone. 
Täna  rakendab PEUGEOT kogu oma energia 
minimalistliku disainiga sõidukite konstrueerimisele, 
mis kõiki meeli võimendavat sõiduelamust.

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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MAKSIMAALSELT VÕLUV



ELEGANTNE DISAIN.

See masin võlub teid juba esimesest silmapilgust oma jõulise esipamperiga, samuti oma
kroomkattega iluvõrega nägusate halogeentulede vahel, või siis valige hoopis stiilselt
kassisilmne Full LED* tulede kombinatsioon koos „liivakarva kroomitud” ja kroompõhjalise
ruudulipu motiiviga iluvõrega.* Raske on mitte märgata selle masina sujuvat, dünaamilist
profiili, mida toonitavad elegantsed kroomitud dekoratiivelemendid tiival**, mis ühtib
sujuvalt roostevabast terasest katusekaare liistuga.

TÄIUSLIK TASAKAAL.

Ükskõik millise nurga alt vaadatuna kiirgab 3008 linnamaastur sportlikkust
ja ülimuslikku iseloomu, mida rõhutavad rattakoobaste laiendused ja suured,
kuni 19” veljed. Ühtviisi on masina eksklusiivne iseloom tajutav
nii disainis kui ka kõikide viimistluste kvaliteedis, mida õhutavad
eeskätt sõiduki musta värvi küljepeeglid ja alumiiniumist 
nõtke joonega katusereelingud.

* Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval.
** Saadaval standardina või ei ole saadaval, sõltuvalt mudelist6 7



HUNT LAMBANAHAS.

Peugeot 3008 linnamaasturi ikooniline disain veenab teid nii sellele masinale iseloomuliku 
vaoshoitud,

kuid väge täis välimusega kui ka paljude stiilielementidega. Black Diamond musta värvi katus
koos kuni tagaspoilerini liuguva, roostevabast terasest iluliistuga ning läikivmusta dekoratiivribaga

tagaosas, mis moodustavad hämmastavalt stiilse koosluse koos kolme, küünisejälge imiteeriva
ja nii pimedaajal kui ka valgel ajal põlevate LED-tudelega.

SPORTLIK ELEGANTS.

Linnamaasturi kogu vägi väljendub varjamatult kuid diskreetselt paljudes
karismaatilistes elementides, milleks muuhulgas on näiteks topeltotsaga summutitorud

kahel pool tagapamperit ning atraktiivne saatevalgustus, mis margikohase lõvikujutise stiilselt 
maha projitseerib.**

* Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval. * Saadaval standardina või ei ole saadaval, sõltuvalt mudelist
** Saadaval panoraamkatuse ja katuseluugi valikuga olenevalt mudelist ja turunduse sihtriigist8 9



OLENEMATA AJAST JA KOHAST.



ISTU MUGAVALT JA NAUDI SÕIDUELAMUST

Peugeot 3008 pistikhübriidiga muudate kõik oma sõidud vaikimisi
unustamatuteks teekondadeks.
Sama viimistlustasemega salongi ja mugavusvarustuste juures on teie
meeltele avatud seniolematud elamused, mida pakub sõitmine
elektrilisel sõidurežiimil sujuvalt ja täiesti müravabalt. 3008 pistikhübriidi 
eristavad teistest mudeliversioonidest
eksklusiivsed, kaasaegasust ja tipptehnoloogilisi lahendusi
väljendavad dekoratiivelemendid.

TUGEV ISIKUPÄRA.

PEUGEOT 3008 pistikhübriidid kannavad
HYBRID või HYBRID4 tunnuseid, mis viitavad maitsekalt nende masinate
kuuluvusele pistikhübriidide tehnoloogiamaailma. Privilegeeritud ligipääsuks
piiratud liiklusega aladele süttib sõitmisel linnamaasturiga elektrilisel
sõidurežiimil sõiduki tuuleklaasi ülaosas sinakas, sõidukist väljastpoolt
nähtav LED-tuli.
Salongi viimistlust iseloomustab eksklusiivne*** Greval Grey Alcantara®
koos „Grey Oak” vanandatud täispuidust dekooriga.

* Saadaval alates 2020 – 2-rattaveoga, 225 hj, alates Allure viimistlustasemest
** 4-rattaveoga, 300 hj GT line (alates 2020) ja GT viimistlustasemetel
 *** Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval.12 13



VAEVATU JA KIIRE LAADIMINE

Võimalik on valida mimete erinevate laadimislahenduste vahel, võimaldades teile muretu sõidu
elektrilise sõidurežiimi kogu läbisõiduressursi ulatuses ühe laadimiskorraga kuni 59 km (WLTP):

teie elukohas või teie töökohas* või siis avalikes laadimispunktides.

SUHTLUS 3008 PISTIKHÜBRIIDIGA

Valmistage salongi temperatuur (küte võ jahutus) lihtsalt ette enne sõitma minemist, hoidke silm 
peal aku laetuse tasemel, käivitage laadimine

ja planeerige oma teekondi jne.

* Tavapärasest pistikupesast (3,7kW, 8A laadija), Green’up® jõuvõtupesast (3,7kW, 14A laadija) või Wallbox seinalpaigaldusega kilbist.
** Tasuline teenus

* Tavapärasest pistikupesast (3,7kW, 8A laadija), Green’up® jõuvõtupesast (3,7kW, 14A laadija) või Wallbox seinalpaigaldusega laadijast.
** Tasuline teenus

* Sisselogimine MyPeugeot app rakenduse ja Free2Move Services teenuste üleselt - ei ole saadaval meie piirkonnas14 15



ELAMUS SALONGIS.



PEUGEOT i-Cockpit® ELEKTRILINE ELAMUS.

PEUGEOT i-Cockpit® juhikohal astute täiesti digitaliseeritud maailma kaheksatollise
mahtuvusliku puutetundliku ekraani ja kompaktse rooli kohal paikneva
digitaalse näidikuteploki taga, ümbritsetuna integreeritud juhtseadmetest. Pistikhübriidi 
mudeliversioonide
korral kuvatakse lisaks otstarbekohane, juhtimist puudutav teave juhi vaatevälja
(sõidurežiim, elektrivaru ja läbisõiduulatus sõitmisel elektri jõul jne).

PIIRAMATU ÜHENDUVUS.

Laske Peugeot 3008 linnamaasturi intuitiivsel ühenduvussüsteemil hoolitseda 
kõige
eest: 3D navisüsteem koos TomTom® Traffic, Mirror Screen*,
juhtmevaba laadimise** ja lisaks veel paljude muude funktsioonidega.
Ühtviisi hõlmab puutetundlik ekraan hübriidi erimenüüde valikut
otstarbekohase info võimaldamiseks (energiavoog, energiakulu statistika,
laadimisjaamade asukohad, läbisõiduulatus elektrilisel sõidurežiimil jne).
* Olenevalt olukorrast kas seisatud sõidukiga või siis sõidu ajal toimivad üksnes sertifitseeritud MirrorLink®, Apple CarPlay™
või Android Auto rakendused. Mõned funktsioonid ei ole sõidu ajal saadaval. Teatud tüüpi sisu, mis võib olla teie nutitelefonis
tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse sertifitseeritud MirrorLinki®, Apple CarPlay™ või Android Auto rakenduse tasulist
tellimist. Mirror Screen funktsioon toimib otstarbekohaselt MirrorLink® tehnoloogial (MirrorLink® ühilduvusega Androidi,
Blackberry ja Windows telefonide korral), Apple CarPlay™ tehnoloogial (iOS telefonide korral) või siis Android Auto tehnoloogial
(Android telefonide kasutamisel) eeldusel, et kliendil on sõlmitud telefonioperaatoriga internetiühendust hõlmav 
mobiilsideleping.
** Induktsioonlaadimine Qi standardiga ühilduvatele seadmetele
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ELAMUSTEKÜLLUS.

Ulatuslik panoraamkatus ja katuseluuk* pakuvad teile 
kümbluse valgusküllasuses, lõõgastuge kogu selja 
massaažifunktsiooniga istmetel** ja nautige FOCAL® 
Premium Hi-Fi*** süsteemi esmaklassilist helikvaliteeti. 
Tutvuge heliseadmete meistriklassiga Prantsusmaalt.

* Saadaval olenevalt mudelist kas põhivarustuses või lisavarustusena
** Saadaval standardina või ei ole saadaval, sõltuvalt mudelist
*** Saadaval lisavarustusena
** Induktsioonlaadimine Qi standardiga ühilduvatele seadmetele
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KOGEGE AVASTAMISRÕÕMU.



IGAKÜLGNE TUGI ALATI.

Mõtle ette, tunneta rohkem ja näe kaugemale.
Viimase põlvkonna juhiabidega on teie käsutuses
kiiruspiiranguga liiklusmärkide tuvastamise ja soovitusliku
kiiruse pakkumise süsteem, Active Safety Brake aktiivne
hädapidurdus koos Distance Alert pikivahe hoiatusega,
aktiivne sõidurealt väljakaldumise hoiatussüsteem,
Active Blind Spot Monitoring System pimeda nurga
aktiivjälgimiseks, Driver Attention Alert juhi tähelepanu
jälgimissüsteem ja adaptiivne püsikiirusehoidja Stop & Go 
funktsiooniga** ja sõidureal
paiknemise abisüsteem**.

* Valikuline või mittesaadaval sõltuvalt mudelist.
** Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval.24



VALIGE NELIKVEO* TÕHUSUS.

Võimas neljarattaveoga HYBRID4 mudeliversioon on veelgi suurema jõudlusega
ja pakub parema haarduvuse nii teedel ja tänavatel, kui ka raskesti läbitavatel pinnastel.
Süsteemiga on tagatud eeskujulik haarduvus nii märjal, mudasel, lumisel kui ka
kurvilisel teel. 4WD nelikveo režiim on vajaliku vooluvaru ja aku piisava laetuse korral
kasutatav ka sõitmisel täielikult elektri jõul.

* Saadaval üksnes 3008 HYBRID4 mudeliversioonil GT Line (alates 2020) ja GT viimistlustasemel26 27



SÄILITAGE KONTROLL.

Lumi, muda, liiv -  PEUGEOT 3008 ei kohku millegi ees tagasi. Ühtviisi sõiduvees
nii linnaliikluses, kui ka rasketes teeoludes võimaldab Advanced Grip Control*
täiustatud veojõukontrolli süsteem teile soovikohase haarduvusrežiimi
valimise lihtsast lülitusest keskkonsoolil paikneva pöördnupu keeramisel.
Nutikas Hill Assist Descent Control** laskumisabi tagab omalt poolt sõiduki ülitäpse
juhitavuse ka kõige järsematel kallakutel.

* Olenevalt 3008 PureTech ja BlueHDi mudeliversioonist saadaval kas lisavarustusena või ei ole saadaval.
** Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval. 28 29



ABSOLUUTNE VABADUS.



PURETECH ja BLUE HDI MOOTORID.

Kõik 3008 linnamaasturid on saadaval kõikide PureTech ja BlueHDi mootoritega* kombinatsioonis
kas 6-käigulise manuaalkäigukastiga või 8-käigulise EAT8** automaatkäigukastiga, pakkudes rohkelt

valikuvõimalusi vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.
Kõiki neid erinevaid mootoreid iseloomustab esmaklassiline jõudlus,

vähene kütusekulu tippklassist juhitavuse juures.

EAT8 AUTOMAATKÄIGUKAST.

EAT8* automaatkäigukast pakub kiireid ja ühtlaseid käiguvahetusi, mida teostavad monostabiilne
elektriline ja digitaalne käiguvahetuskontroll Shift and Park** ning labalülitid roolil.

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

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) 8-käiguline automaatkäigukast: kaheksakäiguline automaatkäigukast on saadaval põhivarustuses, lisavarustusena
või ei ole olenevalt mootori- ja mudelivalikust saadaval.

** Elektrilise kontrolliga käigukang
(2) Kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused, mis on määratud kindlaks vastavalt uuele WLTP määrusele (EL määrus 2017/948) ning saadud väärtused 

teisendatakse NEDCks,
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.32 33



PISTIKHÜBRIID: MITMEKÜLGSUS JUHTIMISEL.

Teil on võimalus valida olenevalt teie kasutusvajadustest koguvõimsuse 225hj* või 300hj** vahel kombineerituna 
uue  8-käigulise e-EAT8 elektrilise automaatkäigukastiga, 2- või 4-rattaveolisena, ühe või kahe 80kW/110hj 
elektrimootoriga võimsama sõiduelamuse saavutamiseks.
Akuressurssi elektrilisel sõidurežiimil jätkub 50 km läbimiseks WLTP*** järgi mõõdetuna (60 km NEDC) HYBRID 
mudeliversiooni korral ja kuni 59 km läbimiseks WLTP*** (69 km NEDC) HYBRID4 mudeliversiooni korral.

VÕIMENDATUD SÕIDUELAMUS.

Pistikhübriidi mootorilahendusega kogete suurel hulgal uusi elamusi 
autojuhtimisel, mis eeskätt väljenduvad sõiduki erakordses erksuses tänu 
nelja  sõidurežiimi* valiku võimalusele: ELEKTRILINE, HÜBRIID, SPORT 
JA 4WD NELIKVEDU. Pidurdusfunktsioon kogub kokku pidurdamise 
või aeglustamisega kaasnevalt vabaneva energia, kui juht tõstab jala 
gaasipedaalilt, ning  see  funktsioon suurendab läbisõiduulatust sõitmisel 
elektrilisel sõidurežiimil.
* Elektriline sõidurežiim: Elektrilisel sõidurežiimil kuni 135 km/h (ilma heitgaaside tekketa ja ilma igasuguse mootorimürata)
- Hübriid: elektrilise ja sisepõlemismootori kasutamine vaheldumisi energiakasutuse optimeerimiseks.
- Sport: Võimas kogemus kõikide energiaallikate kasutamisel 
- 4WD: Saadaval üksnes HYBRID4 mudeliversiooni korral GT Line viimistlustasemega (alates 02/2020)
ja GT viimistlustasemega tõhustatud haarduvuse saavutamiseks (4WD, sisepõlemismootori
ja elektrimootori kombineeritud võimsus 300 hj)

* HYBRID: 132kW/180hj PureTech mootor ja 80kW/110hj mootor – 225hj kombineeritud mootori võimsusega saadaval alates 02/2020
** HYBRID4: 147kW/200hj PureTech mootor ja kaks 80kW/110hj elektrimootorit - 300hj kombineeritud mootori võimsus
*** Hinnangulised andmed, mis on esitatud üksnes informatiivsetel eesmärkidel, WLTP tüübikinnituse ootel.
Tegelik vahemik võib varieeruda olenevalt tegelikest kasutustingimustest (näiteks ilmastikuolud, juhtimisstiil jne).34 35



KUJUNDA OMA RUUM.



NAGU NÕIAVÄEL.

Kas käed on hõivatud? Sõidukil on lihtsalt geniaalne „käed-vabad“
luugi* avamise ja sulgemise süsteem, võimaldades asjade hõlpsa paigutamise
pagasiruumi, kui käed on kinni. Selleks pole vaja muud, kui üks jalaliigutus
pamperi all... ja juba ongi elu lihtsam.

NUTIKUS JA MODULAARNE KONFIGURATSIOON.

Struktureeritus või ruumikus: konfigureerige auto reisijateruum nii nagu 
endal on vaja. Tagaistmeid saab  2/3-1/3 jaotusega kokku liigendada ning 
alumises asendis moodustud sileda pinnaga põrnad. Tänu kokkuliigenduvale 
tagaistmele paigutate
sõidukisse nii oma vabaaja veetmise vahendid kui ka muud pikamõõtmelised
esemed ilma erilise vaevata.

* Valikuline või mittesaadaval sõltuvalt mudelist. * Saadaval üksnes 3008 bensiini- või diiselmootoriga mudeliversioonide korral38 39
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LE  STYLE  VOUS  AP PART IE NT.  

Chic, sportif, technologique ou contemporain…

Le SUV 3008 vous proposent un large univers d’accessoires 

et d’équipements pour composer le style qui vous ressemble.

3

54

6

21

1. Tapis de coffre

2. Housse de protection pour parking intérieur

3. Porte-vélos sur attelage

4. Tapis de sol 

5. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outils (RDSO)

6. Porte-skis sur barres de toit

STIIL TÄPSELT SELLISENA NAGU TEIE SEDA SOOVITE.

Elegantne, sportlik, tipptehnoloogilise varustusega või modernne jne
3008 linnamaastur on saadaval tarvikute ja varustustasemetega 
väga laias valikus, millega loote stiililahendused täpselt sellistena, 
nagu need just teile meeldivad.

1. Pagasiruumi matt
2. Kaitsekate kasutamiseks siseparklates
3. Jalgrattaraam paigaldamiseks haakeseadmele
4. Pagasiruumi matt
5. Haakeseade koos haakekuuli tööriistavaba eemaldamisega
6. Suusaboks
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L A PERFECT ION 

SOUS  TOUTES  LES  COUTURES .

4 2

Ici, l’élégance s’habille de tissus chics, d’Alcantara® 

ou de cuir Nappa* rehaussés de surpiqûres cuivrées, 

dans des décors de textile chiné ou bois véritable.

1. Alcantara® et surpiqûres cuivrées

2. Cuir Nappa et surpiqûres cuivrées

3. Tissu gris chiné

4. Alcantara® Gris Greval**

5. Cuir Claudia Mistral*

6. Maille MECO

7. C&T PIEDIMONTE

8. C&T EVRON

* 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

** Disponible de série sur 3008 GT HYBRID4 et en option sur 3008 GT Line HYBRID4

5 6 7 8

1 2 3 4

TÄIUSLIKKUS IGAS NÕELAPISTES.

Erinevates viimistlustasemetes väljendub elegants šikkides 
tekstiilmaterjalides, Alcantara® materjalis või Nappa nahas*, 
mille elegants tuleb veelgi rohkem esile vasekarva dekoratiivpiste 
ja hallisäbrulise kanga või ehtsast puidust iluliistude toel.

1. Alcantara® ja vasekarva dekoratiivpiste
2. Nappa nahk* ja vasekarva dekoratiivpiste
3. Hallisäbruline tekstiil
4. Greval Grey Alcantara®**
5. MECO tekstiil
6. PIEDIMONTE tekstiil
7. EVRON tekstiil
8. Claudia Mistral nahksisu*

* Saadavl lisavarustusena -- nahk ja muud materjalid: nahast viimistlusdetailide kohta lugege teavet  
veebilehel saadaolevatest tehnilistest spetsifikatsioonidest: www.peugeot.pays
** 3008 GT HYBRID4 põhivarustuses ja saadaval 3008 GT Line HYBRID4 lisavarustuses
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DONNEZ LE  TON

Choisissez parmi une large gamme 

composée de neuf coloris haut de gamme.

45

Blanc Banquise* Bleu Magnetic*** Gris Amazonite***

Rouge Ultimate***Blanc Nacré*** Metallic Copper***

Gris Hurricane** Gris Platinium***

Noir Perla Nera***

ET  ACCORDEZ L’ENSEMBLE .

Soulignez la griffe principale de votre SUV

PEUGEOT 3008 par des enjoliveurs ou des

jantes en alliage bi-ton diamantées, disponibles

au format 17, 18 ou 19 pouces.

44

* De série ou indisponible selon les versions

** De série

*** En option

* De série ou indisponible selon les versions

** En option ou indisponible selon les versions

*** De série, en option ou indisponible selon les versions 

Jante tôle 17"

avec enjoliveur MIAMI*

Jante alliage 17"

CHICAGO*

Jante alliage 18"

DETROIT bi-ton diamantée*

Jante alliage 18"

LOS ANGELES bi-ton diamantée**

Jante alliage 19"

WASHINGTON bi-ton diamantée**

JA LEIDKE HARMOONIA.

Lisage oma PEUGEOT 3008 linnamaasturile isikupära
 ja laske paigaldada lisavarustusest valuveljed, mis on
saadaval nii 17’’, 18’’ kui ka 19’’ mõõdus.

VALIGE VÄRVITOONID

Tehke valik hõlmavast, üheksast tippklassi 
värvitoonist koosnevast valikust.

Valge Banquise* Hall Hurricane** Hall Platinum*** Sinine Magnetic*** Hall Smart***

Must Perla Nera*** Valge Nacré*** Punane Ultimate*** Pruun Cuprite***

17” valuvelg CHICAGO* 18” valuvelg DETROIT* 18” valuvelg LOS ANGELES** 19” valuvelg WASHINGTON***17”  ilukilp MIAMI*

44 45

* Saadaval standardina või ei ole saadaval, sõltuvalt mudelist
** Põhivarustuses
*** Saadaval lisavarustusena

* Saadaval standardina või ei ole saadaval, sõltuvalt mudelist
** Saadaval lisavarustusena või ei ole sõltuvalt mudeliversioonist saadaval
*** Olenevalt mudeliversiooni valikust saadaval kas põhivarustuses, lisavarustusena või ei ole saadaval.


