
Test av Peugeot 3008:

Denne bilen treffer
blink!
Peugeot har gjort fundamentale forandringer på 3008. Det
har resultert i kanskje den beste Peugeoten noensinne.

AV HANNE HATTREM
PUBLISERT 28.02.2017 - OPPDATERT 28.02.2017 09:02

I hvert fall er dette den beste av produsentenes familiebiler som treffer mest
blink i norske bilkjøperes favorittsegment for tiden: SUV-klassen (utgjør ca 30
prosent av totalsalget og er det nest største). Bare navnet står igjen, for nå er
den tidligere flerbruksbilen blitt en SUV.

– Bilen er praktisk, og har fått moderne motor og ny automatkasse som
bidrar til at dette er blitt en meget god pakke, sier VGs bilekspert Dag
Edvardsen. Det blir en sterk femmer til Peugeot 3008.
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HER ER VÅRE VURDERINGER:

Førermiljø: 5

Men vi setter et lite minus ved sikten fra førerplassen: Speilene er festet i A-
stolperoten, som blir tykk. Venstre vinduspusser legger igjen et felt i tillegg.
Pluss for puteforlenger, men setestoppens utforming i ryggen gir et visst
«gnag» på langtur. Praktisk førermiljø og trådløs mobillader. Markedets
minste ratt, som også er firkantet! Det er uvant bare i starten, og fungerer
veldig bra. Forrige versjon skjermfunksjonalitet er heldigvis skrotet, den
krevde for mange skjermtrykk. Nå er det hurtigtangenter under skjermen,
fra vippebrytere velger du funksjon i skjermen. Bra! Skjermen er plassert
høyt og det digitale instrumentpanelet er kult og lesbart. Bra mht. støy. Ikke
oppvarmet ratt. Fint ryggekamera … som er ubrukelig i møkkavær.

PÅ EGNE BEN: Den er bygget på egen plattform, og ikke som tidligere Peugeot-SUV-er, som er
bygget på Mitsubishi-modeller. Bilen settes sammen i Frankrike. Foto: HANNE HATTREM.

SJEKK RATTET! Det er lite og briljant, med en god og direkte formidling til forhjulene, og en godt
vektet servo. Bilen legger fartsgrenser inn i cruisekontrollen, men om det er et firkantet
underskilt med tekst under (som indikerer miljøfartsgrense, veiarbeid osv.), bruker den
fartsgrensen i navigasjonen. Foto: HANNE HATTREM.



Kjøreegenskaper: 5

Vi har kjørt en preppet diesel (180 hk), som er grov i målet og frisk i
frasparket. Denne testen er for tresylindret bensinmotor på 1,2/130 hk, en
mer harmonisk skapning. Motoren leverer fint også lydmessig.
Velfungerende, vanlig automat. Tilnærmet «tysk» avfjæring, men
komfortabel. Bilen er veldig lettkjørt, du trenger ikke ratte mye for å
manøvrere. Antispinn kan stilles i ulike modus etter underlag og gir litt hjelp.
Men det er ikke firehjulstrekk, bilen kommer kun med trekk på forhjulene.

Plass: 5

«HØY OG MØRK»: Bakkeklaringen er høy, bagasjeplassen relativt god. Bilen har reservehjul (1300
kr.), og baksetene kan legges ned fra bagasjerommet. Plastlisten nederst på dørene, som skal
hindre at du får møkkete bukseben fra terskelen, samler slaps og krever renhold. Foto: HANNE
HATTREM.



Romslig foran. Baksetet er påtagelig lavt, med grei benplass i lengden.
Glasstak tar noe høyde. Bakseteryggen kan legges ned fra bagasjen, sitteputen
senkes. Lasterommet får flatt gulv med bagasjegulvet er i øvre nivå. Bra
bagasjeplass, lastevennlig.

LETT Å LASTE: Åpningen til bagasjerommet er firkantet og gjør det enkelt å laste og losse. Foto:
HANNE HATTREM.



Miljø: 4

Oppgitt snittforbruk (NECD) på 0,53 l/mil. VG-løypa kjørt på 0,6 l/mil (70
km/, 0 g). Trolig som ladbar hybrid i 2019.

Sikkerhet: 6

Fem av fem mulige stjerner i EuroNCAPs kollisjonstester. Automatisk
nødbremsesystem standard på alle, bra! Adaptiv cruisekontroll koster 4200
kr. (kun automat).

Å eie: 4

Biladministrasjonsselskapet Autolease vurderer bruktverdien etter 4
år/60.000 km til bedre enn snitt i bruktmarkedet (terning 5) og som snitt i
klassen (terning 4). Driftskostnad ca 5600 kr./år, noe over snitt. Nr. 17 av 23 i
eiertilfredshetsundersøkelsen AutoIndex, ikke helt topp. For best bruktverdi:
bensin/automat, ikke laveste utstyrsnivå.

Pris: 5

Prismessig godt bak bestselgerne (se tabell). Pris testbil: 393.900, inkludert
utstyr for 37.000 (bl.a. el-førersete 10.400 kr./nøkkelfri 3500/navi 11.900 kr.).
Diesel fra 120 hk, fra 332.000 kr. (anbefalt nivå og uten utstyr).

Design: 6

Gode proporsjoner, fine karosseriprofil og pen front. Stilige baklys. Elegant
interiør, ekstrapoeng for automatgirspaken.

HOT STOFF: Dashbord og dørpaneler er trukket i stoff, det luner og gir en tvist av sofapreg og
hjemmehygge. Bilen kommer også med massasje- og duftprogram, som var den en spa. Delte
meninger om dette i testlaget. Foto: HANNE HATTREM.



FORRIGE SAK: NESTE SAK:

Gi oss tilbakemelding på denne artikkelen

Del på Facebook  Tweet

Følg VG+ på Facebook

OM VGS BILTEST
Utføres av avisens fagmedarbeider og bilekspert Dag Edvardsen. Hovedterningen er en
helhetlig vurdering – ikke et gjennomsnitt av underterningene. Verdivurdering:
Autolease. Tekniske data: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Priser er uten
leveringsomkostninger (normalt rundt 10.000 kr.).

Terningkast 6: Best i klassen.

Terningkast 5: Godt kjøp, anbefales.

Terningkast 4: Bra bil, men en eller flere viktige mangler.

Terningkast 3: En eller flere alvorlige mangler.

Terningkast 2: Fraråder kjøp.

Terningkast 1: Vurderes som farlig.

HER ER FLERE BILSAKER SOM KANSKJE INTERESSERER DEG:
■ PÅ JAKT ETTER LADBAR HYBRID MED LANG REKKEVIDDE?  Toyotas
nye Prius leverer.

■ LES DETTE HVIS DU SKAL KJØPE BRUKTBIL:  Avslører kostbare feil på
nyere biler.

■ LES:  Her er de viktigste bilnyhetene i år.

■ TEST:  Ladbar hybrid som leverer!

■ TEST:  Toyota C-HR blir trolig en av årets bestselgere. Her har vi testet
bilen mot en annen, liten nykommer-SUV, Audi Q2.  ●

SUS OVER SUV-EN: Peugeot 3008 er lettkjørt og oppleves kvikk, selv om aksen 0–100 km/t ikke er
lynrask. Foto: HANNE HATTREM.
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