
PEUGEOT 4008



SOLID OG STILFULL
Den solide, stilfulle silhuetten legger ikke skjul på at Peugeot 4008 er en bil med karakter. Det er en robust og stilfull bil som er
spenstig og effektiv utenfor allfarvei, samtidig som den er kompakt og letthåndterlig, med andre ord optimal for bytrafikken.

Ved å kombinere en solid firehjulstrekk med et energisk urbant utseende er dette en SUV som bryter med de kjente kodene når
det gjelder terrengbiler… Gjør deg klar til eventyrlige opplevelser i hverdagen og fritiden!



EN SUV MED 
KARAKTER

I tråd med Peugeots tradisjoner byr 4008 på ypperlig komfort,
samt kjøreegenskaper i toppnivå. Bilens allsidighet skyldes et
førsteklasses hjuloppheng og muligheten for valg mellom ulike
kjøremoduser.

4x4-modus (4WD) kan brukes i det daglige. 
Kraften blir da automatisk fordelt mellom for- og bakhjulene,
noe som gir optimale kjøreegenskaper under alle
omstendigheter.

Når du kjører på tørr vei med gode forhold, kan du velge vanlig
forhjulstrekk (2WD). Dette gir mindre drivstofforbruk. 

Dersom veigrepet er dårlig (snø, sand, gjørme) kan du velge
4WD LOCK-modus. Systemet overfører da mer konstant kraft til
bakhjulene enn i automatisk modus, slik at det blir lettere for
deg å komme deg over hindringene i lav hastighet. 



Peugeot 4008 har en helt unik stil. Det er en bil med personlighet og med vågale
linjer, samtidig som det er en SUV med en sprek, robust og markert karakter. 

Peugeots stilkoder er lett gjenkjennelige: “flytende” grill, katteøyneformede
lykter, kjørelys med LED-lamper som fremhever frontlyktene og tre røde “klør”
ved baklysene som gjør bilen elegant og raffinert. Peugeot 4008 er stilfull og tøff,
og det er en bil som viser sin soliditet og sin eventyrlyst gjennom en sjenerøs
bakkeklaring, beskyttelser på sidekanalene, vide hjulbuer og et profilert panser.

UNIK ESTETIKK



ROM FOR ELEGANSE
Peugeot 4008 er en eventyrlysten bil med en kupé der inntrekk og materialer
er av topp kvalitet, som for eksempel elementene i krom. Andre detaljer som
LED-lyset rundt panoramataket i glass styrker ytterligere følelsen av kvalitet.



TEKNOLOGI FOR DEG

Peugeot 4008 er rikt utstyrt med effektive og praktiske systemer
som er utviklet spesielt for din glede, din sikkerhet og din
komfort. Du kan glemme den tradisjonelle mekaniske nøkkelen,
du kan finne frem til bestemmelsesstedet uten problemer og du
kan få hjelp ved manøvreringer i bytrafikken… Tilbud om
assistanse som du garantert ikke kan si nei til! 

KEYLESS GO
Den tradisjonelle nøkkelen har blitt erstattet av dette systemet som gjør
det enklere både med inngang til og start av din 4008. Du har ganske
enkelt den elektroniske nøkkelen på deg, i lommen eller vesken, og dørene
låses opp. Sett deg inn bak rattet, og start og stopp motoren ved å trykke
på Start/Stop-knappen. Med et enkelt trykk på trykknappen på
dørhåndtakene foran låses dørene når du forlater bilen.

NAVIGASJON OG RYGGEKAMERA
Peugeot 4008 kan utstyres med et navigasjonssystem i farger. Det
omfatter en kartografi over Europa slik at du kommer deg frem til
bestemmelsesstedet uten problemer, en radio med MP3 CD-spiller,
en 7-tommers fargeskjerm, et Bluetooth® handsfree-sett og et
USB/Jack-uttak i det midtre armlenet for tilkopling av mobile
apparater. Ved tilkopling til USB-uttaket vil all tilknyttet informasjon

gis i multifunksjonsdisplayet og tilgangen til de forskjellige
funksjonene skjer ved hjelp av betjeningen på rattet. Et ryggekamera,
som er koplet til navigasjonssysystemet aktiveres automatisk når
bilen settes i revers, slik at føreren kan utføre manøveren med bedre
sikkerhet.



KOMFORT FREMFOR ALT
Ombord i 4008 har passasjerene god plass til bena, og
takhøyden gir god plass til bevegelse. Peugeot 4008 gir både
føreren og passasjerene komfort som er en sedan verdig: mange
oppbevaringsplasser, manuelt eller automatisk klimaanlegg,

hanskerom med kjølefunksjon, 12V-kontakt, regulering av seter og el-
vindusheiser.  Dersom du ønsker å “møblere” kupeen med High
Fidelity-lydsystem, finnes 4008 med systemet Hi-Fi Rockford Fosgate
som ekstrautstyr. Dette systemet har en forsterker på 710W og 9

høyttalere fordelt rundt om i kupeen, hvorav en basshøyttaler i
bagasjerommet. Panoramataket i glass gir eksepsjonelle
lysforhold, en følelse av romslighet og velvære både foran og
bak i bilen. Og for en enda mer unik følelse, finnes bilen med gult
LED-lys som velkomstlys, med regulering.



Med Peugeot 4008 kan du endre rom og volum etter behov.
Forsetene kan reguleres frem, tilbake og i høyden. 
Baksetene har også seterygg som kan reguleres i helning. 
I en enkel håndvending kan baksetene foldes sammen
40/60   (bilde 1 til 3) slik at man får større
bagasjeromsvolum.

Bagasjerommet har et volum på 416 VDA-liter*, eller på
hele 1 219 liter dersom seteryggen til baksetene er foldet
sammen. 
*Med nødhjul som reservehjul.
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PEUGEOT OG MILJØET
Peugeot har et stort utvalg av biler med lavt utslippsnivå. Over halvparten av de bilene Peugeot selger i verden har et utslipp
på under 140 g CO2 per km. Det er resultatet av velprøvde teknologier der Peugeot er en leder: Dieselmotoren med
partikkelfilter (som ble lansert på Peugeot 607 i 2000) finnes nå på flere modeller, og over 2,1 millioner biler er utstyrt med
dette systemet (99,99 % reduksjon av partikkelutslippet). Peugeot byr også på helt nye teknologier som Stop & Start, samt en
ny generasjon HDi-motorer.

STOP & START-SYSTEM
Å ta vare på miljøet er blant de største utfordringene vi står overfor. Peugeot prøver å ta opp denne utfordringen, ved hjelp av
et Stop & Start-system som nå finnes på flere modeller, og som bidrar til å redusere CO2-utslippet

Dette systemet bryter automatisk motoren når bilen står stille i trafikken og girspaken er i fri. Med en gang føreren igjen trår
på gasspedalen, starter motoren automatisk opp igjen. Vibrasjonene i startfasen er moderate.

HDi DPF
HDi-teknologien er kombinert med et meget effektivt eksosrensesystem: et dieselpartikkelfilter (DPF). Dette selvrensende
systemet behandler gassen som skyldes forbrenning av drivstoffet i motoren.
Filteret bidrar til å redusere dieselpartiklene og bringer dem ned til minst målbare nivå (0,004 g/km). Denne teknologien gjør
dieselmotoren til en renere motor.

Drivstofforbruket som oppgis i tabellen svarer til de godkjente verdier i følge de europeiske
regelverk, og som gjelder for alle fabrikanter og for alle biler som selges i Europa. Disse
verdiene gjør det enklere å sammenligne og foreta et valg:
-    Forbruk ved bykjøring måles over en strekning i typisk bytrafikk på ca. 4 km.
-    Forbruk ved kjøring utenbys måler over en strekning utenom by på ca. 7 km.
-    Forbruk ved blandet kjøring måles for de to strekningene til sammen, dvs. ca. 11 km.

Disse verdiene oppnås under meget strenge testforhold (temperatur, vekt, spesifikasjoner for
rullebenk, osv.) og med meget rolig kjøreprofil.
Reelle kjøreforhold, klimaforhold, bilens belastning, førerens kjørestil, dekktrykket, bruk av
takgrind (selv uten last), omfattende bruk av klimaanlegg/varme og bilens generelle tilstand
kan føre til forbruksverdier som er annerledes enn de som her er oppgitt. Du finner alle våre
råd om økonomisk og miljøvennlig kjøring på www.peugeot.no.

*I henhold til direktiv 99/100/CE.           

MOTORER

FORBRUK OG UTSLIPP
4008 Forbruk (i l/100 km)*

Dieselmotor

1,6 HDi DPF 115 hk Stop & Start 4WD Manuell, 6-gir 5,6 4,7 5,0 132

1,6 HDi 115 hk 
Denne motoren på 1 560 cm3 svarer til Euro 6-normene og er
utstyrt med Stop&Start-teknologi, partikkelfilter og 6-trinns
manuell girkasse. Motoren har en yteevne av toppkvalitet allerede
på lave turtall og et kontrollert forbruk.  



ESP OG HILL ASSIST
Peugeot 4008 er utstyrt med en ESP som består av et antispinnsystem og Hill Assist
(Bakkestarthjelp). Denne funksjonen holder bilen stille i ca. 2 sekunder når bilen står i 
en bakke. 

LYS OG SIKT 
Peugeot 4008 er utstyrt med tåkelys integrert i støtfangeren foran, xenon-lys kombinert med
lyktespylere og en elektrisk korrigering av lyktenes høyde som reduserer risikoen for blending
av andre trafikanter.

KOLLISJONSPUTER
I tilfelle kollisjon vil hele 7 kollisjonsputer utløses for å beskytte personene i bilen.
• 2 kollisjonsputer foran, én for føreren og én for forsetepassasjeren. De utløses med

tilpassing i forhold til kraften på støtet som inntreffer.
• 1 kollisjonspute for bena til føreren.
• 2 sidekollisjonsputer foran som gir beskyttelse i bryst, mage og hoftenivå til fører og

forsetepassasjer (puten er integrert i setene).
• 2 sidekollisjonsgardiner i tak som gir beskyttelse i hodenivå til føreren, forsete-

passasjeren og passasjerene på sideplassene i baksetet.

ISOFIX
Peugeot 4008 har Isofix-festepunkter på de to sideplassene bak.

PARKERING
Et ryggekamera som, kombinert med navigasjonssystemet, aktiveres automatisk når
bilen settes i revers. Navigasjonsskjermen viser avstanden mellom støtfangeren bak og
hindringene, samt bilens generelle kurs.  4008 er utstyrt med parkeringsassistanse foran
og bak med lydsignal: 4 sensorer foran og 4 sensorer bak oppdager eventuelle hindringer
og varsler føreren med et lydsignal.

SIKKERHET





INNTREKK
Du har et utvalg av inntrekk og kledninger for et innbydende og raffinert
interiør. SORT SKINN*

*Ekstrautstyr.

LYS GRÅTT SKINN* 



Brun Mangaro Rød Azuki Grå Cool Silver Hvit Antarctique

18” aluminiumsfelg

LAKKFARGER

FELGER

Peugeot 4008 finnes med 8 forskjelllige lakkfarger: metallic lakk, perlemorslakk og vanlig lakk.

Grå Titanium Blå Muzzano Sort Perlé Hvit Nacré

METALLIC LAKK PERLEMORSLAKK

VANLIG LAKK

DELSKINN TEP OG STOFF TREKKING



For å få vite mer om 4008 og oppnå all informasjon du måtte ønske om motorer, vedlikehold, ekstrautstyr og tekniske spesifikasjoner,
besøk oss på vårt nettsted. 

Ved å velge Peugeot velger du også et omfattende forhandlernett der mottaket, profesjonalismen, utstyrstilbudet og servicekvaliteten garantert
vil gi deg optimal tilfredshet. Du henvender deg til en spesialist som lytter til det du har å si, som forstår dine behov og krav, og som svarer
effektivt på disse behovene. Og hva er vel bedre enn denne typen tillit for å kunne bygge opp et forhold som varer?

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til  oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for
deg og din bil. 70 forhandlere og

serviceverksteder i Norge og over 10 000 i
hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt
følgende adresser: 
http://www.peugeot.com 
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

PEUGEOT OG MILJØET 
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i
verk stadig nye tiltak for å begrense bilens
negative virkninger på miljøet. Stadig renere

motorer, resirkulering av deler og
begrensing av skadelige utslipp. Vi skal
gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke
også på dette området.

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det foretas
grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet 
er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler 
og arbeid i 5 år* eller 100.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning 
i 12 år på personbil og 5 år på varebil 
fra første registreringsdato.

* Peugeot har to års fabrikkgaranti. Peugeot importøren

Bertel O. Steen A/S gir i tillegg en utvidet garanti (total

garantitid inntil 5 år/100.000 km).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposisjon
24 timer i døgnet, 365 dager i året, både
på hjemstedet og på veien. Du kan ringe
gratis på grønt nummer 800 30022 og
hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør 
et viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del, risikerer
man å endre bilens ytelser og sikkerhet.
Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet
og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av 
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har ut-
valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel O.
Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo. 
Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler fra
Frankrike* er med på å gjøre ståtiden for
bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA

FOR DIN KJØREGLEDE 

FOR MILJØET 

TILBEHØR
Her finner du et utvalg av det tilbehøret som finnes tilgjengelig for 4008 hos din Peugeot-forhandler.

1. Speildeksler / Forkrommede deksler til dørhåndtak 2. Dørterskellister / Stoffmatter med 4008-emblem 
3. Multimedia-feste / Solgardiner 4. Lastestativ 5. Sidelister 6. Bagasjeromsmatte / Terskellist i bagasjerom i
aluminium 7. Sykkelstativ på tilhengerfeste med kule som kan demonteres uten verktøy.

www.peugeot.no
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