UUS LINNAMAASTUR PEUGEOT 3008

DISAIN KUI ILMUTUS

ELEGANTSI KEHASTUS

Linnamaastur, mida olete oodanud. Kroomitud tahkudega iluvõre, mida piiritlevad peene ja terava
ilmega minimalistlikud LED* tuled ning sõiduki dünaamilised jooned näitavad uue Peugeot 3008
iseloomu ja jõulisuse täiusliku tasakaalu.

Uue Peugeot 3008 viimistlusest õhkab kõrgklassi kvaliteeti ja harmooniat.
Jõulisus ja stiil väljenduvad igas pisemaski detailis. Pilkupüüdev disain veetleb
oma jõulise temperamendiga.

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist.
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AVASTAMISEKS LOODUD

ERISTUV ISIKSUS

Uue Peugeot 3008 jõulisus ja stiil väljenduvad igas pisemaski detailis.
Rattakoobaste laiendid, kõrge kliirens ja suured rattad tekitavad jõulisuse,
samas lisavad viimistletud kerejooned intensiivsust.

Avastage 3008 avar ja valgusküllane salong. Klaasist panoraamkatust saab sulgeda
lükandsirmiga, millele annavad aktsenti nii päeval kui öösel põlev opaalpunane LEDvalgustus. Välist stiili rõhutab läikivmust Black Diamond* katus.
* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
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AVARUSTE VALLUTAMINE
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VAATEMÄNGULINE SALONG
Oma silmatorkava uue PEUGEOT i-Cockpit®'iga kutsub uus 3008 linnamaastur teid
avastama 100% digitaalset maailma. 8" puuteekraan*, 12,3'' kõrgresolutsiooni ja
futuristliku graafikaga digiekraan*, kompaktne rool koos integreeritud juhtnuppudega

Lennundusest inspireeritud elegantsete kroomlülitite abil saate kuvada
puuteekraanile raadio, kliimaseadme, navigatsiooni, sõiduki parameetrite,
telefoni või mobiilirakenduse funktsioonid.

ning elektriline automaatkäigukast* garanteerivad sõidurõõmu.
* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
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TÄIUSLIKULT DIGITAALNE

LUBAGE OMA MEELTEL KÕNELEDA

Resoluutselt kõrgtehnoloogilises keskkonnas kuvab konfigureeritav* ja kohandatav
12,3" digitaalne näidikuplokk teie silmade all teekonna kohta kõik olulised andmed.

Usaldage oma salongi mugavus meelte dirigendile: i-Cockpit® Amplify*. Muutke salongi atmosfääri režiimidega Boost või
Relax*. Nautige delikaatseid aroome Scentys*; reguleerige salongivalgustite tugevust, ekraanide värve; vabanege pingetest
8 massažipunktiga istmetes*.

*Soovitatavalt seadistada sõiduki täielikult peatumisel.

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
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VÕIMENDATUD ELAMUS
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VALMISTUGE
ÜLIMAKS ELAMUSEKS
Suurepärane tee tunnetus ja akustiline mugavus
võimendavad teie elamusi. Sõidunaudingut lisavad
akustiline ning valgusküllane salongi, mille tagavad
klaasist panoraamkatus ja väga kõrgkvaliteediline
FOCAL HiFi* helisüsteem..
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* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist

PIIRAMATUD ÜHENDUSED

RUUMILINE NAVIGEERIMINE

Nüüdsest kuvatakse teie nutitelefon rakendused 8-tollisel puuteekraanil. Mirror Screen* võimaldab teil kasutada oma
nutitelefoni ühilduvaid rakendusi Apple CarPlayTM, MirrorLink® ja Android Auto*.

Muuda oma teekond lihtsamaks, juhtides uusima põlvkonna
3D navigatsiooniseadet* häälkäskluste abil. Lisaks on valikus
PEUGEOT Connect teenused ja TomTom Traffic** reaalajas
liiklusteave..

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
** Sõltuvalt asukohariigist
*** MirrorLink®, Apple CarPlayTM või Android Auto sertifitseeritud rakendused töötavad sõltuvalt telefonist ja selle tarkvarast.
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SÄILITAGE JUHITAVUS

EESKUJULIK KÄITUMINE

Uus väle linnamaastur Peugeot 3008 on tänu Advanced Grip Control* süsteemile hõlpsalt käsitsetav
ka eriolukordades. Keskkonsoolil asuva nupuga kohandate auto seadistuse teeoludele vastavaks ühe
käeliigutusega. Geniaalsele lahendus Hill Assist Descent Control* säilitab sõiduki juhitavuse ka kõige
järsematelt nõlvadelt laskudes.

Enam ei ole vaja valida juhtimisstiili ja -naudingu vahel. Kõrgus maapinnast ja tõstetud sõiduasend annavad
sellele linnamaasturile erakordse, täpselt viimistletud sõidukäitumise.
.

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
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TURVALISUSE UUS TASE
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SÕITKE MUGAVALT
JA TURVALISELT
Mugavama ja kindlama sõidu tagamiseks on teie päralt seadmed
nagu rehvirõhu indikaator, soovitatud käigu näidik, kuus turvapatja ning
lahendused Peugeot Connect SOS ning Assistance*.
Uuel linnamaasturi Peugeot 3008 abivahendite komplekt, mis tajub teed
nagu kuues meel. Kiiruspiirangute tuvastamine ja kiiruse soovitamine,
Active Safety Brake lahendusega Distance Alert*, aktiivne sõidurajalt
väljumise hoiatus*, aktiivne pimeala jälgimise süsteem*, juhi tähelepanu
hajumise hoiatussüsteem*, kohanduv püsikiiruse hoidja lisafunktsiooniga
Stop* mis peatab sõiduki tekkinud ohu korral ilma juhi sekkumata..

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist.
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NUTIKUS PARDAL

NAGU IMEVÄEL

KUJUNDAGE OMA RUUM

Käed täis? Tänu käed-vabad funktsiooniga elektrilisele tagaluugile* muutub esemete laadimine veelgi lihtsamaks.
Tagaluugi avamiseks on vajalik elektroonilise võtme olemasolu teie taskus ning piisab vaid jalavibutusest… ja teie
elu ongi juba lihtsam..

Süsteemi Magic Flat abil saab tagumise istmerea osaliselt 2/3-1/3
või täielikult kokku klappida, mis vabastab tasase põranda. Pakiruumi
põrandat on võimalik seada kahte eri kõrgusesse ja parempoolse esiistme
kokku klappimisel saab laadida peale väga pikki esemeid.
* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
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AVASTA MAAILMA

Mootor 1,6 L BlueHDi 120 S&S

32

1,2 l PureTech 130 S&S

KÄIGUKAST

M6/EAT6

KÄIGUKAST

M6/ EAT6

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

300 Nm – 1750 p/min

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

230 Nm – 1750 p/min

PÖÖRDEMOMENDI SAADAVUS

1750 – 3750 p/min

PÖÖRDEMOMENDI SAADAVUS

1750–5500 p/min

KÜTUSEKULU LINNAS (L/100 KM) **

4,7

KÜTUSEKULU LINNAS (L/100 KM) **

6,2* – 6,3

KÜTUSEKULU MAANTEEL (l/100 km) **

3,5*–3,9

KÜTUSEKULU MAANTEEL (l/100 km) **

4,3*–4,7

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km)**

4* - 4,2

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km)**

5,0* - 5,2

CO2 EMISSIOON (g/km)

104–108

CO2 EMISSIOON (g/km)

115

M6: 6-käiguline manuaalkäigukast

M6: 6-käiguline manuaalkäigukast

EAT6: 6-käiguline automaatkäigukast

EAT6: 6-käiguline automaatkäigukast

S&S: start/stop süsteem

S&S: start/stop süsteem

*madala veeretakistusega rehvid

*madala veeretakistusega rehvid

**vastavalt EU diretiivile 99/100/CE

**vastavalt EU diretiivile 99/100/CE

BlueHDi

PureTech.

Mudeli 3008 diiselmootorid BlueHDi Euro6* ühendavad suure sooritusvõime vähendatud heitmekoguse. SCR
seadme (Selective Catalytic Reduction**) ja FAP-lisandi ühendamise teel võimaldavad mootorid BlueHDi vähendada
kütusekulu, piirates CO2 heitkogused vahemikuni 100–121 g/km, kärpida lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguseid kuni
90% ja eemaldada 99,9% tahmaosakestest.

Mudeli 3008 3-silindrilised bensiinimootorid pakuvad täiustatud efektiivsust tänu oma kaalule ja vähendatud
mõõtmetele. Mootor 1,2 l PureTech 130 S&S valiti 2016. aasta mootoriks omas kategoorias. Mootori CO2
heitmekogused on alates 115 g/km ja seda on võimalik siduda uue automaatkäigukastiga EAT6.

*Vastavalt ELi tüübikinnitusele **Valikuline katalüütiline redutseerimine
Kütusekulu linnas (l/100 km) : 4,7–5,5 CO2 – Heitmed (g/km): 110* kuni 141
Kütusekulu linnast väljas (l/100 km) : 3,5–4,4 CO2 – Heitmed (g/km): 92* kuni 111
Kütusekulu segakasutusel (l/100 km) : 4,0–4,8 CO2 – Heitmed (g/km): 104* kuni 108

*Vastavalt ELi tüübikinnitusele
Kütusekulu linnas (l/100 km) : 6,2 – 7,3 CO2 – Heitmed (g/km): 139* kuni 148
Kütusekulu linnast väljas (l/100 km): 4,3 – 4,8 CO2 – Heitmed (g/km): 99* kuni 113
Kütusekulu segakasutusel (l/100 km) : 5,0 – 5,7 CO2 – Heitmed (g/km): 115*
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2

3008 JA LISAVÕIMALUSED.
Olenemata sellest, milline on teie sihtkoht või elustiil, pakub uus sportmaastur
Peugeot 3008 teile laia valikut tarvikuid ja lisaseadmeid.
3
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1.

Sametkattega põrandamatid

2.

Kroomitud küljepeeglite katted

3.

Haagitav jalgrattahoidja

4.

Alumiiniumist pedaalikatted ja jalatugi

5.

Õhusuunajad

6.

Katuseraamid

4

5
6

TEIE STIIL ON
TEIE VALIDA
Looge soe ja elegantne õhtustik, mis on
teile kõige sobivam.

2

3

1.
2.
3.
4.

CLAUDIA must nahk*
MECO must tekstiil
MISTRAL must nahk/tekstiil
GUERANDE helehall nahk/tekstiil

*Täpsema info sõidukite salongimaterjalidest
saate lähimast Peugeot esindusest või sõidukite
hinnakirjast www.peugeot.ee
36
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ANDKE TOONI
Valige meie värvigamma kümne tooni hulgast
selline, mis vastab teie temperamendile.
Hall HURICANE*

Valge BANQUISE*

Hall ARTENSE*

Punane ULTIMATE*

Valge NACRÉ*

Sinine MAGNETIC*

Hall SMART*

Must PERLA NERA*

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

Beež PYRITE*

Pruun CUPRITE*

JA LUBAGE KÕIKE
Valige uuele linnamaasturile 3008 sobivad veljed
meie laiast valikust.

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest
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17" terasveljed ja
ilukilbid MIAMI*

17" valuveljed
CHICAGO*

18" valuveljed
DETROIT*

18" valuveljed
LOS ANGELES*

19" valuveljed
WASHINGTON*
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MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK
NING TEENUSED
Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille
kvaliteetse teeninduse, müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti
rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu
vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada pikaaegset suhet.

MEELERAHU TAGAMISEKS
TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügivõrgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, ifi kontoris
pakutavast kasko tavahinnast.
kahjukäsitlus on garanteeritud
peugeot´ ametlikes esindustes.
asendusauto kaitse on hinna sees
klaasid ja metsloomaga
kokkupõrge omavastutuseta.
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja
kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot
edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot
originaalvaruosadelt ja
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT BOUTIQUE

KLIENDI RAHULOLU UURING

PEUGEOT INTERNET

Suur valik Peugeot tarvikuid
ja originaal-varustust, mis on
mõeldud just sinu auto jaoks.
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot
tooteid kingiks endale või teistele.

Firma TNS EMOR võib sulle
helistada paar päeva pärast töökoja
külastust. Neile küsimustele vastates
annad oma panuse Peugeot
teenuste kvaliteedi parandamisele.

Tutvu Peugeot kodulehega aadressil:
www.peugeot.ee

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad
on läbinud ranged testid ja on
seega kvaliteetsed, ohutud ning
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on
3 aastat või 100 000 km.

SINU RÕÕMUKS

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid,
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise
selgesõnalise loata on keelatud.
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