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Peugeot har lang tradisjon innen fransk tilvirkningsindustri der
kvalitet og innovasjon er stikkordene. Og i dag, mer enn noen-
sinne, arbeider Peugeot med å utvikle biler med elegant design
som gir en unik kjøreopplevelse for alle sanser.  Ergonomi, mate-
rialer, tilkobling: Hver detalj har blitt spesielt uttenkt for at du skal
oppleve en enda sterkere og enda mer intuitiv kjøring.



REN FRISTELSE .



Ny 3008  GT  SUV 

ELEGANT DESIGN. PErfEkT  hArmoNI .

Velkommen til en helt ny dimensjon når det gjelder biler. Allerede ved første øyekast vil du føle deg

forført av den kraftige fronten med eksklusiv “Sanded Chrome”-grill i forkrommet damrutemønster og

med lekre Full LED-lykter. Gjør deg kjent med bilens robuste, men samtidig smekre linjer, med

elegante sideelementer i stål.

Sett fra alle synspunkter er Peugeot 3008 GT SUV en bil med sporty temperament, med høy

bakkeklaring, off road-look og 19 tommers felger. Bilens eksklusive karakter vises  også i bilens

design og kvaliteten på all finish, som de forkrommede speildekslene, de fine takbøylene i

aluminium og det kobberfargede GT-monogrammet på forskjermen.
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Ny 3 008  GT  SU V

SPorTy ELEG ANS E . krA fT IG  oG U TTry kkSfU L L .  

Her kommer alle de sterke punktene som kjennetegner en SUV til uttrykk gjennom en lang 

rekke lekre detaljer, som de doble eksosrørene i krom på hver side av støtfangeren bak,  og velkomstlyset

som viser løvelogoen på bakken.
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Nye Peugeot 3008 SUV GT har en ikonisk design som er både nøktern og stilistisk. Den

elegante bilen har et tak i Black Diamond-finish, med en pyntelist i stål som strekker seg helt

bak til spoileren bak, og coupe franche* tofarget lakk som rommer 

LED-lyktene med merkets tre karakteristiske klør. 

* Ekstrautstyr



INNVENDIG OPPLEVELSE .



Ny 3008  GT  SUV 

INNoVASJoN oG TEkNoLoGI moDErNE INTEr Iør .  

Med nye PEUGEOT i-Cockpit® gjør du deg kjent med et 100 % digitalt univers, med en 8 tommers kapasativ

berøringsskjerm, head-up instrumenter i kobberfarge og et kompakt ratt med integrerte betjeninger og

girhendler for betjening av den automatiske girkassen.
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Med den unike i-cockpit® Amplify vil ditt interiør tilpasse seg ditt humør. Du kan veksle mellom “Boost” og “Relax”-atmosfære, du

kan nyte de lekre duftene fra Scentys, variere* intensiteten på lyset i kupeen og fargen i skjermene. Interiøret består av noble

materialer som grå eik, satinert forkrommet stål, Alcantara® eller Nappa-skinn** med kobberfargede sømmer.

*Skal gjøres når bilen står stille.
** Ekstrautstyr



HØYDEFINERTE FØLELSER .
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mED fUL L  koNTroLL  oVEr føLELSENE .
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Det store panorama soltaket slipper inn masse lys i kupeen, der du kan nyte den 8-

punkts massasjen i setene og det sofistikerte Hi-Fi systemet Premium FOCAL®*. Bli kjent

med lydgjengivelse av fransk kvalitet.

* Ekstrautstyr

Ny 3008  GT  SUV 

TA  P LASS  for EN  UN Ik  oPPLEVELS E

Med den nye Peugeot 3008 GT SUV venter uforglemmelige reiseopplevelser på deg. 

Allerede fra starten vil du kunne verdsette de fantastiske kjøreegenskapene og den

perfekte støyisoleringen.
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Ny 3008  GT  SUV 

T I LkobL ING UTEN GrENSEr .

Peugeot 3008 GT SUV har et intuitivt tilkoblingssystem. Du plasserer din smarttelefon i

bilen, og den lades opp trådløst*. Takket være Mirror Screen-funksjonen vil du kunne se

alle apper som er Apple CarPlayTM, MirrorLink® eller Android Auto**-kompatible i

bilens 8-tommers kapasitive berøringsskjerm.

Reiseruten som vises blir mer reell og intuitiv med 3D-navigasjonssystemet.

TomTom®-systemet viser all informasjon som er nyttig for kjøreturen (trafikkforhold,

vær, parkering, bensinstasjoner) i berøringsskjermen eller i head-up instrumentene.

* apparater som er kompatible med Qi-normen lades med induksjon
**Kun MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- eller Android Auto (slutten av 2017)-sertifiserte apper vil fungere, enten når
bilen står stille eller kjører, avhengig av den enkelte appen. Enkelte funksjoner i de aktuelle appene deaktiveres
under kjøring. Visse typer innhold som er tilgjengelig kostnadsfritt på smarttelefon, krever et betalt abonnement
på tilsvarende MirrorLink®-, Apple CarPlayTM- eller Android Auto-sertifiserte apper. 
Mirror Screen-funksjonen drives enten av MirrorLink®-teknologi på MirrorLink®-kompatible Android-,
Blackberry- og Windows Phone-telefoner, ved hjelp av Apple CarPlayTM-teknologi på telefoner med iOs og
Android Auto-teknologi på Android-telefoner. Mirror Screen-funksjonen forutsetter et mobilabonnement med
Internett-tilgang.



Snø, gjørme, sand.... No problem! Bilen er like tilpass i bytrafikken som under krevende forhold

utenbys. Med Advanced Grip Control* kan du tilpasse veigrepet med et enkelt inngrep på

dreiehjulet i midtkonsollen.

Den smarte Hill Assist Descent Control* gir full kontroll over bilen, selv i meget bratte bakker.

* Ekstrautstyr

Ny 3008  SUV GT  

bEVAr koNTroLLEN .
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NY 3008  GT  L INE  SUV

REN TILTREKNINGSKRAFT.



NY 3008  GT  L INE  SUV

S p orTY oG ELEGaNT.  
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Skill deg ut med stil! Nye Peugeot 3008 GT Line SUV uttrykker toppkvalitet over hele linjen, 

med sine 18-tommers felger i matt diamantfinish, speilene og taket i Sort Perla Nera, det kobberfargede

GT Line-monogrammet og de absolutt teknologiske finishdetaljene.



NY 3008  SUV GT  L INE

FØLG GLEDEN .

Ta plass i den nye Peugeot 3008 GT Line SUV, og la sjarmen gjøre resten. 

Du vil bli umiddelbart sjarmert av bilens veigrep, den ypperlig støyisoleringen og

komforten du oppnår med kjøreassistansesystemene av siste generasjon.

Panorama soltaket* sprer et behagelig lys i kupeen, der du kan nyte kvaliteten fra

Hi-Fi systemet Premium FOCAL®*. Bli kjent med lydgjengivelse av fransk kvalitet.

* Ekstrautstyr26



U T PÅ OPPDAGELSESFERD.
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S IkkErhET  på  VE IEN .

Foregripe. Føle og se lenger. Blant kjøreassistansesystemene av siste generasjon

kan vi nevne skiltgjenkjenning og anbefaling av hastighet, Active Safety Brake

med Distance Alert, aktiv filskiftevarsling, aktivt dødvinkelovervåking,

tretthetsvarsling, adaptativ cruice control med full stopp*.

*Ekstrautstyr 



EN NY MOBIL ITET.



*Ekstrautstyr.

INTELL IGENS  oG MoDULarITET.
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INNoVaSjoN oMborD.

Bruk “Magic Flat”-systemet og benkesetet som kan foldes sammen 2/3-1/3 til å oppnå et helt

flatt gulv.  Rydd bort det meste ved hjelp av gulvet som kan skyves til to posisjoner. Du kan til

og med laste inn meget lange gjenstander ved å plassere passasjersetet i bordposisjon.

Den handsfree-betjente* bakluken åpnes og lukkes uten at du trenger å bruke hendene.

Bli kjent med din nye partner for urban mobilitet: sparkesykkelen PEUGEOT MICRO e-Kick*:

En elektrisk innovasjon som vil revolusjonere din måte å bevege deg rundt på. 

Sparkesykkelen oppbevares uten problemer i en “DockStation*” i bagasjerommet, der den

lades opp når bilen kjører.

* Tilgjengelig som tilbehør  



I  HJERTET  AV  DET  HELE .
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2,0 BlueHDi 180 hk automat

Girkasse EAT6 

Maks.dreimoment (o/min) 400 

Tilgjengelig dreiemoment (o/min) fra 2 000 til 3 750

Forbruk bykjøring (L/100 km)* 5,5

Forbruk landevei (L/100 km)* 4,4

Forbruk blandet kjøring (l/100 km)* 4,8

CO2 utslipp blandet kjøring (g/km) 124

UTTrYkk D IN  pErSoNL IGhET.

For GT Line kan du velge mellom alle motorene PureTech, THP og

BlueHDi*, for maksimal tilpassing.

* Unntatt 1,6 BlueHDi 100 hk

YTELSE  oG  p r ES IS j oN .

Nye Peugeot 3008 GT SUV er en bil med temperament, med en effektiv, unik motor som standard:

2,0L BlueHDi 180 hk kombinert med en 6-trinns automatisk girkasse EAT6.

Den kraftigste motoren for en unik, sporty og intens kjøreopplevelse.

Forbruk bykjøring (L/100 km) :   5,5 - CO2-utslipp (g/km) : 142
Forbruk landevei (L/100 km) : 4,4 - CO2-utslipp (g/km) : 114

Forbruk blandet kjøring (L/100 km) : 4,8 - CO2-utslipp (g/km) : 124

1,2 PureTech 130 hk

Girkasse BVM6/EAT6

Maks. dreimoment (o/min) 230 Nm fra 1 750

Tilgjengelig dreiemoment (o/min) fra 1 750 til 5 500

Forbruk bykjøring (L/100 km)* fra 6* til 6,3

Forbruk landevei (L/100 km)* fra 4,5* til 4,7

Forbruk blandet kjøring (l/100 km) 5,1* til 5,3

CO2-utslipp blandet kjøring (g/km): fra 117 til 120

BVM6: 6-trinns manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse, med hurtigere og mykere girskift, uten at det går
ut over kjørekomforten
* I følge direktiv 99/100/CE.

EAT6: 6-trinns automatisk girkasse, med hurtigere og mykere girskift, uten at det går
ut over kjørekomforten

* Avhengig av direktiv 99/100/CE.
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DIN  EGEN ST IL .  

Elegant, sporty, teknologisk eller moderne .... 

Nye Peugeot 3008 GT SUV og nye Peugeot 3008  GT Line SUV

finnes med et rikt utvalg tilbehør og utstyr som passer din stil..

7
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1. Sett med matter i velur
2. Forkrommede speildeksler
3. Sykkelstativ på tilhengerfeste
4. Pedaler og fothviler, type GT
5. Vindavvisere
6. Skistativ på takbøyler



pErFEkSjoN 
NED T IL  DEN M INSTE  DETaLj .
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Den elegante kupeen består av raffinerte stoffer, Alcantara®  eller

Nappa*-skinn, med kobberfargede sømmer, i et dekor med melert

tekstil eller treverk.

1. Alcantara® og kobberfargede sømmer, standard GT.
2. Nappa-skinn og kobberfargede sømmer, ekstrautstyr.
3. Melert grått stoff, standard GT Line.

* Ekstrautstyr

1 2 3



Fargevalg

Med eller uten “Coupe France*” kan du velge mellom åtte 
forskjellige lakkfarger.
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Grå Platinium**

Grå Smart/Sort Perla Nera**Blå Magnetic**

Sort Perla Nera**Grå Smart**

Grå Platinium/Sort Perla Nera**Rød Ultimate**

Hvit Nacré**

Cuprite kobber/Sort Perla Nera**

Cuprite kobber** Grå Hurricane*

Full match.

Fremhev det du ønsker i din Peugeot 3008
SUV ved å velge aluminiumsfelger i to
farger med diamantfinish, som finnes i 
18 eller 19 tommer.

44

* Standard
** Ekstrautstyr

19” aluminiumsfelg NEW YORK
tofarget med diamantfinish
ekstrautstyr på GT.

19” aluminiumsfelg BOSTON 
tofarget med diamantfinish
standard på GT.

18” aluminiumsfelg DETROIT 
tofarget med matt diamantfinish
standard på GT Line

18” aluminiumsfelg  LOS ANGELES 
tofarget med diamantfinish
standard med Advanced Grip Control.

19“ aluminiumsfelg WASHINGTON
tofarget med diamantfinish
ekstrautstyr på GT Line.



ForhaNDLErE oG SErVICE.

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 5 år/100.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning i 12 år på personbil
og 8 år på varebil fra første registreringsdato.

.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 disposi-sjon
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

FOR DIN KJØREGLEDE 
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

FOR MILJØET 

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.

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.


